
 

OBWIESZCZENIE NR ................/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

z dnia ............................................ 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap 

 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych             

i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 1461) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Gołdapi                 

z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Gołdap (Dz. urz. Woj. Warm.-Maz. z 2018 r., poz.1995) z uwzględnieniem zmian 

wprowadzających: 

 

1) Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.4131.177.2018 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego           

z dnia 24 kwietnia 2018 r. 

 

2) Uchwałą nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap 

 

3) Rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN.4131.233.2020 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego              

z dnia 23 czerwca 2020 r. 

 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje § 2            

i § 3 uchwały Nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja 2020 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. z 2020 r., poz.2810), które stanowią: 

  
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

 

    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego               

i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 r.” 
 

 

 

Przewodniczący Rady  

 Miejskiej w Gołdapi 

 

 

Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załacznik do obwieszczenia Nr ..................... 

Rady Miejskiej w Gołdapi 

z dnia ...................................... 

 

UCHWAŁA NR LV/364/2018 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

 

z dnia 30 marca 2018 r. 

 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap 

 

(tekst jednolity) 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy                  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r. 

poz.1289  z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Gołdapi, Rada Miejska w Gołdapi uchwala 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

 NA TERENIE GMINY GOŁDAP 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

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

Gołdap dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 

a) 1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, 

szkła, odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków                            

i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w 

gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego                        

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów 

zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, popiołu paleniskowego oraz odpadów 

tekstyliów i odzieży, 

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 i worków przeznaczonych do zbierania 

 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1) Uchwały nr XXIII/186/2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 20 maja            

2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gołdap (Dz. Urz. 

Woj. War.- Maz. z 2020 r. poz. 2810), która weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu jej w Dzienniku Urzędowym. 



odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, ich 

rozmieszczenia oraz 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 i worków. 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                

z terenu nieruchomości oraz 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 również zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

poszczególnych nieruchomościach, 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,                      

a odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru: 

- opakowania z papieru, karton, tektura (także falista), 

- katalogi, ulotki, prospekty, 

- gazety i czasopisma, 

- papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

- zeszyty i książki, 

- papier pakowy, 

- torby i worki papierowe. 

2) metali i tworzyw sztucznych: 

- odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, 

- nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,  

- plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

- opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), 

- opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. 

szamponach, paście do zębów) itp., 

- plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, 

- aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

- puszki po konserwach, 

- folie aluminiowe, 

- metale kolorowe, 

- kapsle, zakrętki od słoików, 

- zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych 

kilku surowców).butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach 



alkoholowych i olejach roślinnych),  

3) szkła:  

- butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach 

roślinnych), 

- szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku 

surowców). 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

- odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 

- gałęzie drzew i krzewów, 

- skoszona trawa, liście, kwiaty, 

- trociny i kora drzew, 

- resztki jedzenia, 

5) 2)przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,                              

w szczególności igieł i strzykawek, 

6) zużytych baterii i akumulatorów, 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

10) zużytych opon, 

11) popiołu paleniskowego, 

12) 3) odpadów tekstyliów i odzieży. 

2. Pozostałe odpady po wyselekcjonowaniu frakcji opisanych w ust. 1 stanowią zmieszane 

odpady komunalne. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać              

i gromadzić z  chwilą ich powstania. 

4.4)Wymóg kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne                                   

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi uważa się za spełniony, jeżeli bioodpady kompostowane są w 

wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku położonym na terenie nieruchomości, 

której dotyczy zwolnienie. 

5.5)Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, 

zwolniony jest z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na te odpady. 

6.6)Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie 

odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości bioodpadów ulegających kompostowaniu. 

 
2)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2) uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
3)  Dodany przez § 1 pkt 2) uchwały o której mowa w odnośniku 1. 
4)  Dodany przez § 1 pkt 2) uchwały o której mowa w odnośniku 1. 
5)  Dodany przez § 1 pkt 2) uchwały o której mowa w odnośniku 1. 
6)  Dodany przez § 1 pkt 2) uchwały o której mowa w odnośniku 1. 



§ 3.7)Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia 

błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego. 

2. (uchylony) 8) 

§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy łącznym 

spełnieniu następujących warunków: 

1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

3) mycia tylko nadwozia samochodu. 

2. 9)Zabrania się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi za 

wyjątkiem drobnych napraw pojazdu i pod warunkiem, że powstające odpady zostaną zgromadzone 

w pojemnikach do tego przeznaczonych.  

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, przy drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) worki na odpady wykonane z folii o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów o 

pojemności od 60 do 120 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 i, 

4) pojemniki na odpady o pojemności 360 l, 

5) pojemniki na odpady o pojemności 660 l, 

6) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L, 

7) pojemniki na odpady (KP 5) o pojemności 5 m3, 

8) pojemniki na odpady (KP 7) o pojemności 7 m3, 

9) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l, 

10) inne pojemniki i kontenery. 

§ 6.1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach i workach o pojemności nie 

mniejszej niż wynikająca z niżej podanych norm dla nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy:  

a) w zabudowie jednorodzinnej – 30 l na każdego mieszkańca na tydzień, jednak co najmniej jeden 

pojemnik lub worek o pojemności 120l;  

 
7)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3) uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
8) Uchylony przez Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN.4131.177.2018 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia                  

24 kwietnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z 2018 r. poz.1996) 
9)  W brzmieniu ustalonym przez Rozstrzygnięcie nadzorcze, o którym mowa w odnośniku 8. 

 



b) w zabudowie wielolokalowej – 20 l na każdego mieszkańca na tydzień,  

c) na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części 

nieruchomość niezamieszkałą – co najmniej jeden pojemnik lub worek o pojemności 120 l  

§ 7.1. Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

winny być wyposażone w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 

dostosowane do ilości, rodzaju wytwarzanych odpadów, uwzględniając następujące minimalne 

normy ilości odpadów:  

1) szkoły różnego typu –  co najmniej 2 l na każdego ucznia, pracownika jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik 120 l na szkołę,  

2) żłobki, przedszkola – co najmniej 2 l na każde dziecko,pracownika jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik 120 l na żłobek lub przedszkole,  

3) lokale gastronomiczne (z ogródkami przylokalowymi) – co najmniej 15 l na miejsce 

konsumpcyjne, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na lokal,  

4) obiekty handlowe – co najmniej 10 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na lokal,  

5) zakłady produkcyjne, rzemieślnicze i usługowe (m.in.gabinety kosmetyczne, salony 

fryzjerskie), instytucje publiczne (m.in. urzędy, banki, obiekty kultury i sportu), 

pomieszczenia biurowe i socjalne, placówki kultu religijnego (m.in. kościoły, plebanie), 

placówki służby zdrowia (m.in. gabinety lekarskie, przychodnie)– co najmniej 10 l na każdą 

osobę pracującą, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na ww. Instytucję, zakład, 

pomieszczenie biurowe i socjalne, placówkę,  

6) szpitale, domy opieki – co najmniej 10 l na jedno zajęte łóżko, nie mniej niż jeden pojemnik 

1100 l na ww. Obiekt,  

7) hotele i inne obiekty noclegowe – co najmniej 20 l na jedno miejsce, jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik 120 l,   

8) ogródki działkowe: 

 - w okresie od 1 maja do 31 sierpnia każdego roku, nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l na 

ogród działkowy,  

- w okresie: kwiecień, wrzesień-październik, nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na ogród 

działkowy, 

 9) domki letniskowe i działki o charakterze rekreacyjno-letniskowym w okresie ich 

użytkowania- nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na domek lub działkę,  

10) targowiska – 10 l na każde stanowisko, na każdy dzień targowy w tygodniu, jednak nie 

mniej niż jeden pojemnik 360 l,  

11) czynne części cmentarza:  

- o powierzchni do 1 ha – nie mniej niż jeden pojemnik 360 l na cmentarz,  

- o powierzchni powyżej 1 ha – nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l na cmentarz,  

12) uliczne punkty konsumpcji – nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na punkt,  

13) kąpieliska, plaże – w okresie ich funkcjonowania nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na 

kąpielisko, plażę,  

14) pozostałe niewymienione podmioty prowadzące działalność gospodarczą powinny być 

wyposażone w co najmniej jeden pojemnik 120 l na obiekt.   

2. W przypadku nieruchomości, o których mowa w ust. 1, na których występuje brak miejsca na 



podstawienie pojemników dla poszczególnych nieruchomości dopuszcza się możliwość 

gromadzenia odpadów komunalnych we wspólnych pojemnikach z uwzględnieniem minimalnych 

norm wynikających z rodzaju prowadzonej działalności oraz częstotliwości i sposobu odbioru.  

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, 

łączna pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności 

pojemników, wymaganej zgodnie z ust.1.  

§ 8.1.  Ustala się minimalną pojemność pojemników  lub worków przeznaczonych do 

selektywnego zbierania odpadów z papieru,  szkła,odpadów ulegających biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz  łącznie tworzyw sztucznych i metali:  

1) na terenie nieruchomości zamieszkałych:  

a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki o pojemności 120 l lub worki o pojemności 60 l,  

b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki o pojemności 120 l. Dopuszcza się stosowanie 

worków o pojemności 60 l,  

2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych – pojemniki o pojemności 120 l. Dopuszcza się 

stosowanie worków o pojemności 60 l,  

3) na terenie nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części 

nieruchomość niezamieszkałą – pojemniki o pojemności 120 l. Dopuszcza się stosowanie 

worków o  pojemności 60 l.  

2. Kolorystyka i oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów:  

1) papier - kolor niebieski oznaczony napisem  „Papier”,  

2) szkło - kolor zielony oznaczony napisem „Szkło”,  

3) metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów- kolor brązowy 

oznaczony napisem „Bio”,  

5) popiół paleniskowy - oznaczony napisem „Popiół”,  

6) odpady zmieszane  - kolor czarny. 

§  9. (uchylony)10) 

§ 10.Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na drogach i w innych miejscach publicznych między innymi w parkach:  

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego 

pojemnika,  

2) w terenie zbudowanym – od 20 l do 70 l, usytuowane w odległości co najmniej 400 m od 

kolejnego pojemnika. 

§ 11.1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich 

przeznaczonych, 

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytwarzanych odpadów w celu 

niedopuszczenia do przepełnienia pojemników, 

3) utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, 

dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy w roku, 

 
10)  Uchylony przez Rozstrzygnięcie nadzorcze, o którym mowa w odnośniku 8. 



4) utrzymywanie w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę 

ich szczelności. 

 2. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do 

ich przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

3. Miejsca gromadzenia odpadów, w tym lokalizacji pojemników, należy utrzymywać w 

czystości i porządku poprzez systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich 

przepełnienia, usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, 

w razie konieczności – dezynfekcję tych miejsc.   

4. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być 

oznakowane w sposób określający rodzaj gromadzonych odpadów. 

 

§ 12. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych:  

1) pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości której służą, w miejscu 

wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń,  

2) pojemniki należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, w sposób niepowodujący 

uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odbierającemu 

odpady komunalne, swobodny dostęp do pojemników. W terminie odbioru odpadów komunalnych, 

właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki i worki wypełnione odpadami w miejscach 

umożliwiających ich odbiór.   

3. Kosze lub pojemniki uliczne rozmieszcza się w pasach dróg publicznych oraz na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego, charakteryzujących się nasilonym ruchem 

pieszych, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach 

komunikacyjnych, parkach, placach zabaw. 

§ 13.1. Pojemność zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana  do ilości osób stale  lub 

czasowo przebywających na terenie nieruchomości.  

2. Eksploatacja i opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe muszą być 

prowadzone tak, aby nie dopuścić do ich przepełnienia lub wypływu nieczystości ciekłych ze 

zbiornika bezodpływowego.  

3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości 

mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w przepisach 

odrębnych.  

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 14. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 

poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez 

odbierającego odpady. Odbierający odpady zobowiązany jest przekazać je do „Stacji 

przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów” w miejscowości 

Kośmidry gm. Gołdap. 

2. Odpady powinny być wystawiane w terminach określonych w harmonogramie, do godz. 5.00, 

w dniu odbioru.  



3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości, zgodnie z następującą częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

- odpady zbierane  w sposób selektywny (papier, szkło) - raz na cztery tygodnie; - odpady 

zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

- odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

- popiół paleniskowy w okresie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) - raz na 

miesiąc, a poza okresem grzewczym - raz na dwa miesiące, 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

- odpady zbierane  w sposób selektywny (papier, szkło) - nie rzadziej niż raz na trzy 

tygodnie; - odpady zbierane w sposób selektywny (metale i tworzywa sztuczne, odpady 

ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów) - nie rzadziej niż raz 

w tygodniu; 

- odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

- popiół paleniskowy w okresie grzewczym (od 1 października do 30 kwietnia) - raz na dwa 

tygodnie, a poza okresem grzewczym – raz na miesiąc.  

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne zobowiązani są do usuwania odpadów systematycznie, z częstotliwością zapewniającą 

nieprzepełnianie pojemników, w terminach uzgodnionych z odbierającym odpady. 

5. Kosze uliczne powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do 

ich przepełnienia. 

§ 15.1. 11)Właściciele nieruchomości, o których mowa w  § 6 ust. 1 lit. a), obowiązani są do 

pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w 

§ 2 ust. 1 pkt 5) – 10) i  12) nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.  

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w  § 6 ust. 1 lit. b) i c) i  § 7 ust. 1, obowiązani są 

do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa 

w § 2 ust. 1 pkt 5) – 10) i  12) nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.  

§ 16. 12)Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 ppkt 5) - 10) należy przekazywać do „Stacji 

przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów” w miejscowości 

Kośmidry gm. Gołdap. Dodatkowo: 

- przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 

powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 

iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł                          

i strzykawek można wrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników rozmieszczonych w 

aptekach na terenie miasta,  

- zużyte baterie i przenośne akumulatory można wrzucić do specjalnie oznakowanych kartonów                   

w budynku Starostwa Powiatowego oraz w budynkach szkół na terenie gminy.  

§ 17.1. Gmina może organizować mobilne zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego                         

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych dla zabudowy jednorodzinnej                   

 
11)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5) uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 
12)  W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6) uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 



i wielolokalowej.  

2. Odpady wymienione w ust.1 należy gromadzić w miejscu służącym do zbierania odpadów 

komunalnych nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem określonym w harmonogramie. 

3. 13)Odpady powstałe w gospodarstwach rolnych, tj. folia i sznurek rolniczy, worki po nawozach 

oraz opony rolnicze mogą być dostarczane przez rolników do Punktu Dobrowolnego Gromadzenia 

Odpadów  w Kośmidrach odpłatnie we własnym zakresie.  

§ 18.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych                   

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 

gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1.  

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z instrukcji eksploatacji. 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 

§ 19. Właściciele nieruchomości powinni dążyć 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) stosowanie 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 wykorzystywane ponownie po 

wymianie ich części lub uzupełnieniu, np. długopisów z wkładami wymiennymi, środków 

czystości z możliwością ich ponownego napełnienia. 

 

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 

 

§ 20.1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla 

ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na 

terenie swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących 

warunków: 

 
13) Dodany przez § 1 pkt 7) uchwały, o której mowa w odnośniku 1.  



1) 14) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras 

uznanych za agresywne na smyczy i w kagańcu,  

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach 

mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

4. (uchylony). 15) 

5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie 

znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie posesji ogrodzonej w sposób 

uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz, 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku. Dopuszcza się umieszczanie powstających zanieczyszczeń 

w pojemnikach określonych w § 15. 

 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

 

§ 21.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do spełnienia 

wymogów sanitarno-weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i zwierząt, 

określonych w przepisach prawa, a w szczególności: 

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków 

bytowania zwierząt i opieki nad zwierzętami, zgodnych z normami dla danego gatunku, 

wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia; 

2) zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia i usuwania nieczystości             

w takim stopniu, by nie powodowały zanieczyszczenia terenu, wód powierzchniowych, wód 

podziemnych oraz powietrza; 

3) utrzymywania zwierząt w sposób nie doprowadzający do powstania ognisk gryzoni, 

owadów; 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

3. Zakazuje się, z zastrzeżeniem ust. 4, chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich w granicach 

administracyjnych miasta Gołdap. 

4. Dopuszcza się chów lub hodowlę drobiu i królików do 25 sztuk łącznie, w istniejących 

hodowlach zlokalizowanych na terenach zabudowy jednorodzinnej, pod warunkiem spełnienia 

wymogów określonych w § 21 ust. 2. 

 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, 

 
14)  W brzmieniu ustalonym przez Rozstrzygnięcie nadzorcze, o którym mowa w odnośniku 8. 
15)  Uchylony przez Rozstrzygnięcie nadzorcze, o którym mowa w odnośniku 8. 



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 potrzeb, również na innych terenach i terenach 

ogólnodostępnych. 

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminie od 15 października do                     

30 listopada. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 23. Traci moc Uchwała nr XXXIII/218/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 stycznia 

2013 roku  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gołdap oraz Uchwała nr XXXVI/239/2013 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 29 maja 2013 roku              

w sprawie zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołdap. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 25. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.16) 

 

 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

                       Andrzej Pianka 

 
16) Uchwała została opublikowana 27 kwietnia 2018 r.  


