
 
UCHWAŁA NR XXXVIII/371/14 

RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez. 

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) 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) Rada Miejska w Łobzie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez” określający szcze-

gółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez oraz zasady gromadzenia, usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399); 

2) umowach - należy przez to rozumieć umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, podpisane z podmio-

tem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości; 

3) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gmi-

ny Łobez”; 

4) PSZOK - należy przez to rozumieć punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym też niebez-

piecznych; 

5) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć wyłoniony przez gminę w drodze przetargu podmiot odbierają-

cy odpady; 

6) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych; 

7) mobilnym punkcie odbioru odpadów problemowych - należy przez to rozumieć trwale oznaczony śro-

dek transportu lub kontener służący do odbioru odpadów problemowych poza stałym punktem odbioru od-

padów problemowych; 

8) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na rozmiar 

lub wagę nie mieszczą się w pojemnikach na odpady, do których zaliczamy między innymi: stoły, krzesła, 

szafy, tapczany, fotele, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, zużyte opony itp., z wyłączeniem 

innych części samochodowych, odpadów sanitarnych, remontowych, rozbiórkowych, budowlanych, w tym 

stolarki okiennej i drzwiowej. 
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Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości po-

przez: 

1) prowadzenie zbierania odpadów komunalnych i przekazywania ich przedsiębiorcy w terminach wyznaczo-

nych harmonogramem w sposób określony w regulaminie; 

2) zbieranie odpadów do pojemników lub worków o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców 

zamieszkujących nieruchomość lub rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, w sposób określony 

w niniejszym regulaminie; 

3) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych 

powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków poprzez przekazywanie tych odpadów 

przedsiębiorcy; 

4) zagwarantowanie bezkolizyjnego, łatwego dojazdu do wyznaczonego przez właściciela nieruchomości punktu 

zbierania odpadów; 

5) wyposażenie nieruchomości, na której nie ma możliwości odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej, 

w zbiornik bezodpływowy na nieczystości płynne lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające 

wymagania określone w przepisach odrębnych, z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się wywo-

zem nieczystości; 

6) zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Urzędu Miejskiego w Łobzie w celu kontroli 

częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych; 

7) zarządy ogrodów działkowych są zobowiązane w szczególności do: 

a) selektywnego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, 

b) wyposażenia działek zabudowanych obiektami posiadającymi wewnętrzną instalację wodociągową 

w bezodpływowe zbiorniki na nieczystości ciekłe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków; 

8) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów 7 i 8 niniejszego 

regulaminu. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych zanie-

czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po ustaniu opadów lub wystąpienia 

zanieczyszczenia. 

2. Do zwalczania śliskości dopuszcza się stosowanie piasku, który należy uprzątnąć po ustaniu przyczyn 

jego zastosowania. 

Rozdział 3 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 5. 1. Mycie i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane 

w obrębie nieruchomości, jeżeli odbywa się to za wiedzą i zgodą osoby posiadającej tytuł prawny do nieru-

chomości oraz wypełnia się warunki określone w ust. 2 i 3. 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może obejmować tylko nadwozie pojazdów. Naprawy 

pojazdów poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eks-

ploatacją pojazdów. 

3. Mycie i naprawa pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą się odbywać pod warunkiem, że: 

1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, a powstające ścieki nie są odprowadzane bezpo-

średnio do wód, gleby lub kanalizacji deszczowej; 

2) postępowanie z powstającymi odpadami będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 6. Zakazuje się prowadzenia wszelkich prac blacharsko — lakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

§ 7. Zapisy § 5 i § 6 dotyczą również sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych. 
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Rozdział 4 

Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 8. 1. W zakresie zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów w gminie Łobez ustala 

się pojemnikowo-workowy system zbiórki odpadów komunalnych w podziale na cztery frakcje zbierane selek-

tywnie: 

1) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu i papieru; 

2) odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) odpady biodegradowalne; 

4) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego zbierania i przekazywania do odbioru na za-

sadach określonych regulaminem następujących odpadów komunalnych: 

1) odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, metalu i papieru, takich jak: butelki, pojemniki po ma-

śle, margarynie, jogurtach, śmietanie, kosmetykach, suche reklamówki, folie itp.; odpady opakowaniowe 

z papieru i tektury, kartony po mleku i napojach; odpady opakowaniowe z metalu: puszki po napojach, 

opakowania po konserwach; wyroby z papieru i tektury takie jak: książki, zeszyty, czasopisma; 

2) odpadów opakowaniowych ze szkła, takich jak: butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach i po 

chemii gospodarczej; 

3) odpadów biodegradowalnych, takich jak: resztki żywności za wyjątkiem resztek mięsa i kości, fusy po ka-

wie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, 

zabrudzony papier - niekolorowy, trawa, liście, resztki roślin, trociny, ziemia po kwiatach, obierki po wa-

rzywach i owocach, popiół drzewny; 

4) innych niewymienionych frakcji zbieranych w sposób selektywny, takich jak: popiół i żużel z palenisk opa-

lanych węglem i koksem, zmiotki, zatłuszczony papier, butelki po olejach jadalnych, zanieczyszczone folie, 

pampersy, porcelana, lustra; odzież, tekstylia; 

5) wielkogabarytowych; 

6) budowlanych; 

7) przeterminowanych leków, takich jak: tabletki, drażetki, ampułki w opakowaniach lub luzem, syropów, 

kropli, roztworów w zamkniętych opakowaniach oraz maści; 

8) odpadów niebezpiecznych; 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

10) zużytych baterii i zużytych akumulatorów. 

3. Do zbierania odpadów wymagany jest pojemnik lub worek przeznaczony do zbiórki odpadów. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych do następujących po-

jemników lub worków: 

1) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu i papieru do pojemnika dowolnego koloru wyróżnio-

nego napisem „opakowania” lub do worka koloru żółtego; 

2) odpady opakowaniowe ze szkła do pojemnika dowolnego koloru wyróżnionego napisem „szkło” lub do 

worka koloru zielonego; 

3) odpady biodegradowalne do brązowego pojemnika lub pojemnika wyróżnionego brązową pokrywą lub na-

klejką koloru brązowego o minimalnych wymiarach 10 cm x 30 cm; 

4) inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny i odpady komunalne zmieszane do pojemnika 

wyróżnionego napisem „pozostałe odpady”. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w punkcie zbierania odpadów 

komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do 

czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. 
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6. 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 konstruk-

cję umożliwiającą opróżnianie pojemników mechanizmem załadowczym, dopuszcza się gromadzenie odpadów 

wyłącznie w workach i przekazywanie ich przedsiębiorcy w miejscu wcześniej uzgodnionym z przedsiębiorcą, 

zgodnie z dostarczonym harmonogramem. 

7. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe 

we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w sytuacji, gdy nieru-

chomość posiada powierzchnię minimum 500 m², właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego 

kompostownika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim 

kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu; pozostali właściciele nieru-

chomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji zgodnie z harmonogramem lub bezpo-

średnio do punktu zbiórki odpadów problemowych. 

8. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji 

do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać zobowiązanie, że będzie 

wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy. 

9. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przed-

siębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem. 

10. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych 

leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego, elektronicznego i AGD, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów bu-

dowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodar-

stwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy. 

11. Wymienione w ust. 10 odpady można przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem, bądź po 

wcześniejszym uzgodnieniu w razie potrzeby lub dostarczyć je do PSZOK. 

12. Przeterminowane leki można przekazywać do specjalnych pojemników zlokalizowanych w aptekach. 

13. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w ust. 10 należy gromadzić, a także przygotować do od-

bioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich. 

14. Odpady wielkogabarytowe wystawiane są w miejscach, jak pozostałe selektywnie zbierane, bez 

umieszczania ich w workach. 

15. Odpady budowlane powinny być dostarczone do PSZOK lub zlecone jako usługa dodatkowa do odbio-

ru przedsiębiorcy, po uprzednim zamówieniu odpowiedniego kontenera. 

16. Dopuszcza się odbiór odpadów, o których mowa w ust. 10, poprzez mobilne punkty odbioru odpadów 

problemowych. 

§ 9. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do podpisania umowy na odbiór nieczystości ciekłych z pod-

miotem posiadającym odpowiednie zezwolenia w tym zakresie; 

2) opróżnianie zbiorników na nieczystości płynne musi odbywać się z częstotliwością gwarantującą zabezpie-

czenie ich przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, zanieczyszczeniem i skażeniem powierzch-

ni ziemi i wód podziemnych; 

3) częstotliwość wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych powinna wynosić minimum 

raz na trzy miesiące. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 5 

Rodzaje 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 

§ 10. 1. Na terenie gminy Łobez do zbierania odpadów należy stosować zamykane pojemniki o następują-

cych pojemnościach: 60 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 360 litrów, 770 litrów i 1100 litrów, odpo-

wiadające polskim normom PN-EN 840. 
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2. Na terenie nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, mini-

malna pojemność pojemnika na odpady komunalne, stanowiącego obowiązkowe wyposażenie nieruchomości, 

wynosi 60 litrów. 

3. Właściciele nieruchomości użytku publicznego (sklepy, biura, urzędy itp.) zobowiązani są do wyposaże-

nia sąsiedztwa ich wejść/wyjść w kosze na odpady o pojemności minimum 40 litrów, opróżniane w miarę po-

trzeb. 

4. Zarządcy dróg i ulic miejskich, w ciągach pieszych zobowiązani są do wyposażenia ich w kosze uliczne 

o pojemności minimum 40 litrów, rozstawione wg rzeczywistych potrzeb i opróżniane z minimalną częstotli-

wością: od maja do września włącznie dwa razy w tygodniu, od października do kwietnia włącznie jeden raz 

w tygodniu. 

5. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, ogrodów 

działkowych oraz będących wynikiem prowadzenia działalności handlowej, produkcyjnej bądź usługowej. 

§ 11. Określa się rodzaje i sposób rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach: 

a) kosze uliczne o pojemności od 40 do 120 l, 

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach będzie określana we-

dług potrzeb, 

c) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w są-

siedztwie oznaczenia przystanku, 

d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m; 

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki, 

oznakowane znakiem graficznym i opisem. 

§ 12. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 

i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez 

przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych po wcześniejszym uzgodnieniu terminu 

i miejscu ich odbioru. 

§ 13. 1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu i papieru - raz na dwa tygodnie; 

2) odpady opakowaniowe ze szkła - raz na miesiąc; 

3) odpady biodegradowalne - raz w tygodniu; 

4) inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny i odpady komunalne zmieszane - raz na dwa 

tygodnie. 

2. Dla odpadów zbieranych poza systemem pojemnikowo-workowym ustala się następującą częstotliwość 

odbioru: 

1) odpady nieselekcjonowane odbierane według indywidualnych harmonogramów, w razie potrzeby w uzgod-

nieniu z gminą, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu; 

2) odpady opakowaniowe odbierane na bieżąco w PSZOK; 

3) odpady niebezpieczne odbierane na bieżąco w PSZOK; 

4) odpady wielkogabarytowe odbierane według harmonogramu ustalonego pomiędzy przedsiębiorcą, a gminą, 

bądź na bieżąco w PSZOK; 

5) odpady zielone odbierane według harmonogramu ustalonego pomiędzy przedsiębiorcą, a gminą, bądź na 

bieżąco w PSZOK; 

6) odpady budowlane odbierane na indywidualne zlecenie, bądź na bieżąco w PSZOK. 

3. Ilość odpadów komunalnych ustala się w oparciu o średni tygodniowy wskaźnik ich nagromadzenia wy-

noszący 55 litrów na osobę. 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 5 – Poz. 978



4. Ilość odpadów podobnych do komunalnych ustala się w oparciu o średnie tygodniowe wskaźniki ich na-

gromadzenia, które przedstawiono w tabeli: 

Lp. Rodzaj lokalu lub działalności 

Nagromadzenie 

tygodniowe 

(w litrach) 

1  Sklepy: 

- branży spożywczej i owocowo-warzywnej - na każde 10 m² powierzchni sprzedaży 

- branży spożywczej - na każde 10 m² powierzchni sprzedaży 

 

30 

15 

2  Sklepy pozostałe: 

- do 100 m² - na każde 10 m² powierzchni sprzedaży 

- powyżej 100 m² - na każde 50 m² powierzchni sprzedaży 

 

10 

10 

3  Punkty handlowe poza lokalem - na każdego zatrudnionego 50 

4  Lokale gastronomiczne: 

- do 10 miejsc konsumpcyjnych za jedno miejsce 

- powyżej 10 miejsc konsumpcyjnych za każde następne miejsce 

 

10 

5 

5  Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze - na jedną osobę (dziecko, personel) 3 

6  Szkoły różnego typu, żłobki, przedszkola - średnio na jedną osobę (uczeń, personel) 3 

7  Przychodnie (zespół co najmniej dwóch gabinetów lekarskich) - na jednego pacjenta 0,25 

8  Gabinety lekarskie - na jednego pacjenta 1 

9  Obiekty hotelarskie - na jedno miejsce noclegowe 5 

10  Zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, urzędy i hurtownie: 

- do 200 osób - na 1 osobę zatrudnioną 

- powyżej 200 osób - na każdą kolejną osobę zatrudnioną 

 

10 

5 

11  Ogrody działkowe - w okresie IV-IX na jedną użytkowaną działkę 3 

12  Garaże zlokalizowane poza budynkami mieszkalnymi 2 

13  Budownictwo letniskowe - na jedną osobę w okresie pobytu 20 

14  Cmentarze - na jedną osobę pochowaną 2 

15  Targowiska - na stanowisko handlowe 50 

16  Kwiaciarnie - na każde 10 m² powierzchni sprzedaży 20 

17.  Miejsca wykorzystywane do kąpieli w okresie V-IX 250 

18.  Parkingi leśne 250 

§ 14. W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzącymi działal-

ność w okresie sezonu letniego, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów. 

§ 15. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych: 

1. Właściciel nieruchomości niemający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapew-

nia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bez-

odpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób by jego opróżnia-

nie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując zużycie 

wody według wodomierza lub jako równe 3 m³/osobę/miesiąc. 

2. Dla innych obiektów niewyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody wg norm zapisanych 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70). 

§ 16. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nie-

czystości płynnych: 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 

i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 
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2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostęp-

nym dla pracowników przedsiębiorcy 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 zlokali-

zowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróż-

nienia; 

4) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być zło-

żone w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu 

przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu 

przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej. 

§ 17. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploato-

wane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

§ 18. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicz-

nym poprzez: 

1) wrzucanie poszczególnych frakcji odpadów do pojemników do tego przeznaczonych; 

2) zabezpieczenie pojemników przed dostępem wód opadowych poprzez zamykanie klap; 

3) czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy; 

4) niedopuszczanie do przeciążania pojemników; 

5) pojemniki nie powinny być uszkodzone lub pozbawione pokryw. 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 19. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę świadczą-

cego usługi odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łobez odbywa się w regionalnych instalacjach 

przetwarzania odpadów komunalnych lub w instalacjach zastępczych, określonych w „Planie gospodarki odpa-

dami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2018-2023”. 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi 

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-

niem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 

zwierząt. 

§ 21. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi lub z nałożonym kagańcem, psy agresywne 

należy prowadzić w kagańcu i na uwięzi, 

b) posiadacz psa zobowiązany jest do niedopuszczania do sytuacji powodujących zakłócanie spokoju bądź 

spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, 

gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów uzna-

wanych za agresywne, 
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b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodni-

kach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczel-

nych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządze-

niach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników; 

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta go-

spodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy. 

§ 22. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Łobzie w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łobez”. 

Rozdział 8 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 23. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospo-

darskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do ob-

szaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są prze-

strzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości są-

siednich. 

§ 24. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 

karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 25. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przepro-

wadzania co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do wła-

ścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

§ 26. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Łobza 

określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiąz-

kowej deratyzacji oraz zarządzi termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 1. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Łobez można 

zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Łobzie tel. 91 3974001 oraz na adres poczty elektronicznej: lobez@lobez.pl 

lub do Straży Miejskiej, tel. 91 3976158. 

2. Urząd Miejski w Łobzie będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy mieszkańców 

mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego 

gminy. 
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§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobza. 

§ 29. Traci moc uchwała Nr XXIV/185/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2013 r. poz. 2758, 1146, 1814 i 2910). 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Kazimierz Chojnacki 
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