
UCHWAŁA NR XXVIII/177/16
RADY MIEJSKIEJ W TOLKMICKU

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko

Na podstawie art.4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t.j. Dz.U z 2016. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego dla Miasta i Gminy Elbląg uchwala się, co następuje:

§ 1. §1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tolkmicko w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tolkmicka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

dr Magdalena Dalman

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 października 2016 r.

Poz. 4047



Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/177/16 

Rady Miejskiej w Tolkmicku  

z dnia 29.09.2016 r.  

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  

MIASTA I GMINY TOLKMICO 

 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko. 

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w: 

1) ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

2) ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

3) ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

5) ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§2 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) Prowadzenia selektywnej zbiórki powstałych na terenie nieruchomości, następujących odpadów komunalnych 

wskazanych w ustawie i wojewódzkim planie gospodarki odpadami: 

a) opakowań ze szkła; 

b) papieru i makulatury; 

c) opakowań z tworzywa sztucznego, metalu, pozostałych wielomateriałowych odpadów opakowaniowych; 

d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;  

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

g) zużytych opon; 

h) zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, zużytych świetlówek, przeterminowanych lub 

niewykorzystanych leków; 

i) odpadów zielonych i ulegających biodegradacji; 

2) Wyposażenia części nieruchomości, udostępnionych do użytki publicznego w kosze uliczne. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w 

pojemnikach, o których mowa w §5 ust. 1. 

3. Odpady komunalne wskazane w ust. 1 pkt 1) właściciele nieruchomości zamieszkałych, od których Gmina 

obowiązana jest zorganizować odbiór odpadów komunalnych, zobowiązani są gromadzić w workach na terenie 

nieruchomości – „u źródła” lub przekazywać do Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych znajdującego 

się w Tolkmicku przy ul. Sportowej 1. 

4. W przypadku odpadów komunalnych, których umieszczenie w pojemniku ze względu na ich wagę lub 

rozmiary (np. odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt AGD) jest niemożliwe pozbywanie się ich 

z terenu nieruchomości odbywa się poprzez ich przekazanie uprawnionemu podmiotowi zgodnie z ustalonym 

harmonogramem.  

5. Odpady zielone wskazane w ust. 1 pkt. 1 lit. i) należy: 

a) gromadzić w przekazywać uprawnionemu podmiotowi; 

b) w przypadku zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zielone i odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach.  

6. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której te odpady 

pochodzą. Miejsce usytuowania pojemników powinno być łatwo dostępne zarówno dla ich użytkowników jak i 

pracowników podmiotu uprawnionego odbierającego odpady. Pracownik podmiotu odbierającego odpady nie ma 

obowiązku wejścia na wygrodzony teren nieruchomości. 

7. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub w innym uzgodnionym z podmiotem uprawnionym w dniu wskazanym w harmonogramie.  
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8. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemnika na odpady na terenie nieruchomości, dopuszcza się 

usytuowanie pojemnika na innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem i podmiotem 

uprawnionym. 
 

§3 

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Tolkmicko zobowiązani są do usuwania 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  
5 

§4 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości nie służącej do 

użytku publicznego pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; 

2. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi związane z ich bieżącą 

eksploatacją może być prowadzone na terenie nieruchomości, jeżeli nie powoduje to zanieczyszczeń wód i gleby, 

a powstałe odpady będą gromadzone i usuwane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.  

 

ROZDZIAŁ 3 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

§5 

1. Odpady komunalne mogą być zbierane wyłącznie w przystosowanych do tego celu pojemnikach lub workach 

foliowych spełniających wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności 

wystawioną przez producenta:  

2. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości należy stosować: 

1) worki wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie 

się worka, o minimalnej pojemności: 

a) 60 litrów (0,06 m
3
) – do selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych; 

b) 110/120 litrów (0,11/0,12 m
3
) – do zbierania odpadów zmieszanych; 

2) worki o maksymalnej pojemności 120 litrów, wykonane z tkaniny foliowanej lub nie foliowanej – do 

zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

3) pojemniki o pojemności 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów wykonane z trwałego materiału, 

metalu lub tworzywa sztucznego wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie; 

4) kosze uliczne o pojemności 40-70 litrów wykonane z materiałów trwałych i niepalnych. 

3. Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów, swoją kolorystyką i umieszczonym napisem powinny 

odpowiadać następującemu przeznaczeniu: 

1) niebieski na papier i makulaturę; 

2) żółty na opakowania z tworzywa sztucznego, metalu oraz pozostałych wielomateriałowych odpadów 

opakowaniowych; 

3) zielony na opakowania ze szkła; 

4) brązowy na odpady zielone i ulegające biodegradacji. 

4. Do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych stosuje się pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt 3). 

5. Stosowanie systemu workowego do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych dopuszcza się na terenie 

zabudowy jednorodzinnej i szeregowej oraz na nieruchomościach, gdzie brak jest miejsca na ustawienie 

pojemników na nieruchomości. 

6. Do selektywnego gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z remontów i napraw 

wykonywanych w zakresie własnym przez właściciela stosuje się worki, o których mowa w ust. 2 pkt 2). 
 

§6  

Wymagania dotyczące minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach w okresie tygodnia: 

1) w nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie: 

a) jednorodzinnej – jeden pojemnik o pojemności 110/120 l na jedną nieruchomość, w przypadku gdy 

łączna ilość osób zamieszkałych nie przekracza 6 osób lub jeden pojemnik o pojemności 240 l jeżeli 

liczba osób zamieszkałych wynosi więcej niż 6; 
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b) wielorodzinnej (wielolokatorowej) – 30 l na każdego mieszkańca. 

2) dla szkół, przedszkoli, ośrodków szkolno – wychowawczych – 1,5 litra na każdego ucznia/dziecko/ 

wychowanka i pracownika; 

3) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności 110/120 l; 

4) dla punktów handlowych poza lokalem (w tym targowiska) – 20 l na każdego zatrudnionego, jednak nie 

mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l; 

5) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 

o pojemności 110/120 l; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych oraz obiektów administracji publicznej, 

placówek kulturalnych i zakładów służby zdrowia w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych 

– 12l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110/120 l;  

7) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów, kwater, gospodarstw agroturystycznych itp. – 20 l na 

jedno łóżko; 

8) dla cmentarzy – 3 l na jedno miejsce grzebalne; 

9) dla ogrodów działkowych – 10 l na każdą wyodrębnioną działkę.  

2. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o 

pojemności obliczonej zgodnie z ust. 1, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemnik o mniejszej 

pojemności, o ile częstotliwość opróżniania tego pojemnika będzie wystarczająca, aby zapobiec przepełnieniu się 

pojemnika. Minimalna pojemność 110 l.  
 

§7 

Zarządcy terenów przeznaczonych do użytku publicznego o intensywnym ruchu pieszych oraz przystanków 

komunikacji publicznej zobowiązani są do ustawienia koszy ulicznych o minimalnej pojemności 60l w ilości 

zapewniającej utrzymanie czystości. Kosze te należy tak usytuować, aby nie stanowiły utrudnień dla 

użytkowników dróg i komunikacji, a ich opróżnianie i konserwacja nie powodowały zbędnych zakłóceń w ruchu 

pojazdów i pieszych.  
 

§8 

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników oraz koszy na odpady w odpowiednim 

stanie sanitarnym.  

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym 

poprzez dokonywanie okresowych napraw i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 

zniszczenia uniemożliwiające dalsze użytkowanie. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do dbałości o pojemniki poprzez niedopuszczenie do ich 

przepełnienia oraz nie umieszczanie odpadów innych niż te, do których jest przeznaczony. 

 

ROZDZIAŁ 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§9 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów niesegregowanych (zmieszanych)  

z terenu nieruchomości, a uprawniony podmiot odbierający te odpady do ich odbierania zgodnie z ustalonym 

harmonogramem: 

1) komunalne odpady zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie 

Gminy Tolkmicko, co najmniej jeden raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem przy czym 

odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia;  

2) w przypadku budynków mieszkalnych usytuowanych na gruncie stanowiącym użytek rolny (siedlisko), 

dopuszcza się odbieranie tych odpadów raz na dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy 

czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia; 

3) w przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych w celu zapewnienia 

właściwego stanu sanitarno – porządkowego na terenie nieruchomości, jej właściciel zgłasza do Urzędu 

Miasta i Gminy w Tolkmicku konieczność dodatkowego wywozu; 

4) w sytuacji niemożności odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości z powodu okresowego 

pogorszenia stanu drogi lub warunków pogodowych uniemożliwiających przejezdność drogi dopuszcza 

się odbiór odpadów z częstotliwością inną niż wskazano ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 4).  

2. Opróżnianie pojemników i koszy zlokalizowanych na terenach służących do użytku publicznego powinno 

odbywać się w miarę ich zapełniania, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.  
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3. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się z terenu nieruchomości poprzez opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego przeznaczonego do ich gromadzenia z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się takiego 

zbiornika i wypływowi tych nieczystości do gruntu lub wód.  
 

§10 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zbieranych 

odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) gromadzenia i przekazania papieru i makulatury w worku; 

2) gromadzenia i przekazania opakowań z tworzywa sztucznego, pozostałych opakowań 

wielomateriałowych oraz metalu w worku; 

3) gromadzenia i przekazania opakowań ze szkła białego i kolorowego w worku; 

4) gromadzenia i przekazania odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w worku. Dopuszcza się 

kompostowanie odpadów zielonych na terenie nieruchomości, na której zostały wytworzone; 

5) gromadzenia i przekazania odpadów pozostałych po segregowaniu w jednym pojemniku; 

6) gromadzenia i przekazania przeterminowanych lub niewykorzystanych leków do odpowiednio 

oznakowanych pojemników ustawionych w aptekach; 

7) gromadzenia i przekazania zużytego drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zużytych 

termometrów rtęciowych, baterii i akumulatorów, pozostałości środków ochrony roślin, pozostałości farb, 

rozpuszczalników, lakierów, zużytych olejów i opakowań po nich, opon z pojazdów osobowych do 

Punktów Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. Dodatkowo zużyte baterie można przekazać do 

pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym, urzędach, placówkach 

oświatowych; 

8) gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych w workach przeznaczonych do tego rodzaju 

odpadów i przekazania ich firmie odbierającej odpady komunalne;  

9) wystawienia mebli, zużytych opon z pojazdów osobowych i innych odpadów wielkogabarytowych przed 

posesję.  
 

§11 

1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny: 

1) opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale jeden raz w miesiącu zgodnie 

z ustalonym harmonogramem; 

2) opakowania szklane jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

3) papier i makulatura w okresie od 1 marca do 30 listopada dwa razy w odstępie czterech miesięcy zgodnie 

z ustalonym harmonogramem; 

4) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony w okresie  

od 1 marca do 30 listopada jeden raz na kwartał zgodnie z ustalonym harmonogramem; 

5) odpady rozbiórkowe i gruz w okresie od 1 marca do 30 listopada odbierane będą na zgłoszenie 

właściciela nieruchomości nie częściej niż jeden raz na kwartał; 

6) odpady zielone i biodegradowalne w okresie od 1 czerwca do 30 września dwa razy w miesiącu zgodnie  

z ustalonym harmonogramem; 

7) odpady niebezpieczne odbierane w Punkcie Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych (PGON) w dniach  

i godzinach określonych w regulaminie PGON. 

2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych i pojemników na terenach publicznych powinna być dostosowana 

do intensywności ruchu i ilości użytkowników miejsc publicznych, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, jednak 

nie rzadziej niż: 

1) w mieście i terenach wiejskich raz w tygodniu; 

2) na przystankach komunikacji publicznej co najmniej raz w tygodniu; 

3) na terenach rekreacyjnych w sezonie letnim (miejsca wykorzystywane do kąpieli, park miejski, skwery) 

co najmniej raz dziennie. 
 

§12 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości z taką częstotliwością, która zapewni niedopuszczenie do 

przepełnienia zbiornika i wylewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu lub do gruntu nie rzadziej 

jednak niż 1 raz na trzy miesiące. 

2. Na właścicieli nieruchomości wyposażonych w indywidualne oczyszczalnie ścieków nakłada się obowiązek 

takiego ich użytkowania, który zapewni uzyskanie wymaganych efektów oczyszczania oraz niedopuszczenie do 

wylewania się nieczystości ciekłych na powierzchnię terenu lub gruntu. 
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ROZDZIAŁ 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§13 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów. 

2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ich objętości oraz racjonalizacji procesu 

segregacji wymaga się zwiększenia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie edukacyjno 

– informacyjne.  

 

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 

 

§14 

1. Obowiązkiem osób posiadających zwierzęta domowe jest: 

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 

roznoszenia pasożytów, insektów itp. 

2) Nie pozostawiania zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania 

zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi; 

3) Zabezpieczenie zwierząt w tym utrzymywanych gadów, płazów, ptaków i owadów, przed samowolnym 

wydostaniem się z pomieszczenia, w którym jest trzymane; 

4) Natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, 

pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników, zieleńców, ulic i chodników pozostawionych przez 

zwierzę. Odchody zwierząt należy umieścić w specjalnie oznakowanych pojemnikach lub w przypadku 

ich braku po umieszczeniu w worku foliowym w koszach ulicznych stojących w bezpośrednim 

sąsiedztwie placów zabaw lub ławek parkowych. 

5) Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego wyprowadzanie psów jest dopuszczalne wyłącznie na 

smyczy, a agresywnych dodatkowo w kagańcu; 

6) Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, gdy pies ma nałożony 

kaganiec a osoba, z którą przebywa ma możliwość sprawowania nad nimi bezpośredniej kontroli. 

 

ROZDZIAŁ 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§15 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej pod warunkiem 

spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określonych odrębnymi 

przepisami z zastrzeżeniami ust. 2. 

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie 

ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren 

nieruchomości. Wymogi określone w zdaniu pierwszym nie dotyczą utrzymywania pszczół miodnych. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia  

 

§16 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary; 

1) Zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej; 

2) Zakładów użyteczności publicznej; 

3) Zabudowane obiektami i magazynami wykorzystanymi do przetwórstwa bądź przechowywania 

produktów rolno – spożywczych. 

4) Nieruchomości, na których prowadzony jest chów zwierząt gospodarskich. 

2. Deratyzację należy przeprowadzić na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 raz w roku w terminie od 

1 do 31 października oraz w każdym przypadku wystąpienia gryzoni. 
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