
 

 

OBWIESZCZENIE NR XLIII/275/2021 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 28 października 2021 r. 

 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce 

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

innych aktów prawnych (t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia 

jednolity tekst uchwały Nr XXXII/206/2020 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce” (Dz. Urz. Woj. Warm.-

Maz. z 2021 r. poz. 648) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXXIV/233/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniającą uchwałę w sprawie „Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta 

Stanisław Dubicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 listopada 2021 r.

Poz. 4169



Załącznik  

do obwieszczenia Nr XLIII/275/2021 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 28 października 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR XXXII/206/2020 

RADY MIASTA BARTOSZYCE 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”. 

 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1372) 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 2021, poz. 888 z późn.zm.), Rada Miasta Bartoszyce uchwala, po uzyskaniu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bartoszycach, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce” 

w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/103/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce ”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bartoszyce. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

 

Załącznik  

do uchwały Nr XXXII/206/2020 

Rady Miasta Bartoszyce 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE 

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce”, zwany dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce. 

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

i przepisach prawa powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności w ustawach: 

1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), 

2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), 

3) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1893), 

4) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), 

5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2132), 

6) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.). 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie - należy przez to rozumieć obszar administracyjny Gminy Miejskiej Bartoszyce, 

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego – 2 – Poz. 4169



2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r o utrzymanie czystości i porządku 

w gminach, 

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć ustalony terminowy plan odbioru odpadów z nieruchomości, 

podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, przedsiębiorcy - należy przez to 

rozumieć podmiot gospodarczy posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Burmistrza Miasta 

Bartoszyce lub podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie Burmistrza Miasta Bartoszyce na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

płynnych. 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

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

poprzez: 

1) W przypadku nieruchomości zamieszkałych, selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: 

a) szkło; 

b) papier i tekturę; 

c) tworzywa sztuczne; 

d) metale; 

e) opakowania wielomateriałowe; 

f) zmieszane odpady opakowaniowe; 

g) przeterminowane leki; 

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

i) chemikalia; 

j) zużyte baterie i akumulatory; 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

m) zużyte opony, z wyłączeniem opon rolniczych i od pojazdów ciężarowych; 

n) bioodpady i odpady zielone; 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

p) odpady niebezpieczne; 

q) odpady tekstyliów i odzieży; 

r) popiół; 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, 

a w przypadku nieruchomości zamieszkałych podmiotowi, który posiada podpisaną umowę z Gminą lub do 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, lub też przekazywanie ich odpowiedniemu 

podmiotowi w trybie określonym przez odrębne przepisy. 

3) bioodpady i odpady zielone mogą być kompostowane w kompostownikach przydomowych 

w nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi 

4) popiół z palenisk domowych należy wystawić do odbioru dopiero po wystygnięciu frakcji. 
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5) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 

6) utrzymywanie pojemników lub kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych we właściwym 

stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, 

§ 3. Uznaje się zbieranie odpadów w sposób selektywny, jeżeli: 

1) poszczególne frakcje odpadów tj.: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, bioodpady oraz popiół znajdują się w odpowiednich pojemnikach lub workach zgodnie 

z ich przeznaczeniem, 

2) w pojemnikach lub workach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne znajdują się pozostałości 

z segregacji odpadów komunalnych, tzn. odpady, które nie mogą być poddane segregacji. 

§ 4. Jeżeli na nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane 

i zagospodarowywane oddzielnie w pojemnikach do tego przeznaczonych 1). 

§ 5. Właściciele nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bartoszyce obowiązani są do usuwania 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego2) 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego; 

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

środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się na terenie 

własnej nieruchomości, jeżeli nie powoduje zagrożenia dla środowiska. Powstałe odpady powinny być 

gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych3). 

Rozdział 3. 

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW LUB WORKÓW, PRZEZNACZONYCH 

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI, W TYM NA 

TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO ORAZ NA DROGACH 

PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ 

UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM 

I TECHNICZNYM 

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) kosze uliczne o pojemności 35 l i 50 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemnościach: 60 l, 80l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

3) oznaczone rodzajem zbieranych odpadów worki; 35 l, 60 l, 120 l; 

4) kontenery o pojemności od 3,5 m
3
, 5 m

3
, 7m

3 
 

5) inne pojemniki do segregacji odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych; 

6) przydomowe kompostowniki. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.( Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.( Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
3) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.( Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki lub worki o następujących 

ujednoliconych kolorach lub pokryte odpowiednim kolorem w części, jednak nie mniejszej niż 30 % 

zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników: 

1) niebieski z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na makulaturę; 

2) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”- z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

metale i opakowania wielomateriałowe; 

3) zielony z napisem „SZKŁO”- z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze 

szkła; 

4) brązowy z napisem „BIO” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji  i odpady zielone. 

5) Czarny lub szary z napisem „POPIÓŁ” - z przeznaczeniem na popiół z palenisk domowych.  

3. Worki powinny być wykonane z tworzywa o grubości zapewniającej szczelność i trwałość. Worki 

i pojemniki powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, 

podczas ich magazynowania, transportu i przeładunku oraz posiadać oznaczenie określające rodzaj 

gromadzonych odpadów. 

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności zapewniającej niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając częstotliwości ich usuwania 

z terenu nieruchomości określone w § 9 oraz poniższe normy: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz wielorodzinnymi wyposażyć w pojemniki 

lub worki o minimalnej objętości 40 l na osobę. Odpady segregowane gromadzić w pojemnikach lub 

workach o kolorystyce określonej w § 7 ust. 2 o pojemności określonej w§ 7 ust. 1 Regulaminu;4). 

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; 

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 20 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na lokal;  

5) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych - 120 l na każdych 10 pracowników zatrudnionych w firmie; 

8) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko; 

9) dla ogrodów działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku 

i 5 l poza tym okresem, z zastrzeżeniem umiejscowienia pojemników przy każdej bramie wejściowej; 

10) dla cmentarzy - co najmniej 10 pojemników 1100 l na każdy hektar cmentarza. 

5. Właściciel nieruchomości gdzie prowadzona jest działalność handlowa umieszcza w punkcie handlowym 

w miejscu dostępnym dla klientów dodatkowy kosz lub pojemnik na odpady. Dopuszcza się lokalizację kosza 

lub pojemnika przed punktem handlowym pod warunkiem, że zostanie on ustawiony na terenie będącym 

częścią prowadzonej działalności i w miejscu dostępnym dla klientów. 

6. 5) 

                                                      
4) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 4 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.(Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
5) 

Skreślony przez § 1 ust. 5 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.(Dz. Urz. 

Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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§ 8. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany umieścić pojemniki i worki na odpady w miejscu 

widocznym oraz dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na 

teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru odpadów przed 

wejściem na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru. 

2. Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich 

samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych. 

3. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych 

terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla 

wszystkich użytkowników ww. terenów; 

2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich opróżnianie przez przedsiębiorcę; 

3) powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacji oraz przy oznakowanych przejściach dla 

pieszych w ilości min 1 szt.6) 

Rozdział 4. 

UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I PORZĄDKOWYM MIEJSC 

GROMADZENIA ODPADÓW 

§ 9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wyjątek stanowi zakres usług świadczonych przez gminę na 

podstawie obowiązującej uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rozdział 5. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 10. 1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

a) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym pozostałości po sortowaniu odpadów 

- nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie 

- nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: - minimum raz w tygodniu 

b) Opakowania wielomateriałowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale, szkło i popiół: 

- nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie 

- nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: - obudowy zbiorcze - minimum raz w tygodniu 

- obudowy indywidualne - raz na 2 tygodnie 

Popiół odbierany jest od 1 października do 30 kwietnia 

c) Odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone:- nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - raz na 

2 tygodnie, 

- nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: 

- obudowy zbiorcze - w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, a w razie potrzeby do trzech 

razy w tygodniu, 

- obudowy indywidualne - w okresie od kwietnia do października - raz na tydzień, 

                                                      
6) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 6 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.(Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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- w okresie od grudnia do marca - raz na dwa tygodnie. 

2. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na własnej nieruchomości pod 

warunkiem: 

a) wykorzystywania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb. 

b) nie wystawiania bioodpadów do odbioru przez firmę uprawnioną. 

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odpady komunalne, w tym zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny oraz opony od pojazdów osobowych odbierane będą: 

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - przez przedsiębiorcę wybranego w drodze udzielenia 

zamówienia publicznego co miesiąc w ciągu roku wg określonego harmonogramu lub osobiście 

przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Składowisko Wysieka 

k. Bartoszyc; 

b) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych - na indywidualne zlecenie przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne na podstawie zawartej z nim umowy. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w specjalnych 

pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie i rozwiewanie. Należy indywidualne zlecić odbiór 

odpadów przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce. 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać również do wyspecjalizowanych punktów 

zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zdać w punkcie sprzedaży detalicznej - przy 

zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów, lub, 

w przypadku sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych oraz przez przedsiębiorcę wybranego w drodze udzielenia zamówienia publicznego co 

miesiąc w ciągu roku wg określonego harmonogramu. 

6. Zużyte opony od pojazdów osobowych, pochodzące z gospodarstw domowych, można przekazywać 

również do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - Składowisko Wysieka k. Bartoszyc. 

7. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych pochodzące 

z gospodarstw domowych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, farby, lakiery, 

rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp. należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 

8. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów lub 

odpowiednio zabezpieczone tak aby nie narażały osoby trzecie na ukucie, owinięte w folię i umieszczone 

w opakowaniu w którym zostały zakupione można również umieścić w pojemniku na odpady zmieszane. 

9. Zakazuje się spalania pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami 

do tego przewidzianymi.7) 

10. Odzież i tekstylia wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy dostarczać do Punktów PCK 

umieszczonych na terenie miasta Bartoszyce. 

11. Wszystkie, w tym wymienione wyżej odpady komunalne, niepochodzące z terenu nieruchomości 

zamieszkałych, przekazywać należy odbiorcy odpadów, z którym właściciel nieruchomości ma zawartą umowę 

na odbiór odpadów komunalnych. 

12. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego wprowadza się obowiązek usuwania 

odpadów razy w tygodniu. 

                                                      
7) 

Skreślony przez § 1 ust. 7 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. zmieniająca 

uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej Bartoszyce”.(Dz. Urz. 

Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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13. 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. 

14. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do 

worka lub pojemnika. 

15. Odpady nie mieszczące się w pojemnikach należy rozdrobnić (np. karton, plastikowe pojemniki. 

16. 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 miesiącu i nie rzadziej, niż raz na trzy miesiące. 

17. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na 

podstawie złożonego zamówienia przez właściciela nieruchomości. Wykonanie takiej usługi odbywa się przez 

uprawnionego przedsiębiorcę na podstawie podpisanej umowy. 

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

instrukcji eksploatacji, nie rzadziej jeden niż raz w roku. 

Rozdział 6. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

§ 11. 1. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji 

procesu segregacji wymaga się procesu zwiększania stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez 

kampanie edukacyjno-informacyjne. 

2. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców miasta. 

3. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 7. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU  

§ 12. 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, tj.: 

1) sprawowanie opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez stałego dozoru;8) 

2) stosowanie środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób oraz utrzymania 

czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku; 

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach użytku publicznego 

poprzez gromadzenie ich w opakowaniu uniemożliwiającym zanieczyszczenie, w urządzeniach do 

zbierania odpadów a w przypadku ich braku, w koszach ulicznych lub pojemnikach przeznaczonych na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

4) obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów 

przewodników. 

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: 

                                                      
8) 

W brzmieniu przez § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.(Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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a) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku na uwięzi z zastrzeżeniem 

pkt  2. 9) 

b) zwalniania psa z uwięzi wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający 

opuszczenie jej przez psa.10) 

Rozdział 8. 

WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH. 

§ 13. 1. Na terenie Bartoszyc 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 (maksymalnie 30 sztuk), 

- drobiu (maksymalnie 20 sztuk), 

- pszczół ( maksymalnie do trzech uli pszczelich). 

 

Rozdział 9. 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ  

DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 14. 1. Obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji wyznacza się: 

a) teren nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz wielolokalowymi, w tym cały 

obszar Starego Miasta; 

b) teren zakładów produkcyjnych; 

c) nieruchomości, na terenie których prowadzone są usługi gastronomiczne lub 

sprzedaż artykułów żywnościowych. 

d) w uzasadnionych przypadkach, w miarę potrzeby, również inne tereny i tereny ogólnodostępne. 

2. Deratyzację przeprowadzać należy corocznie w terminie od 15 marca do 31 maja. 

 

                                                      
9) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 9 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.(Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
10) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 10 uchwały Nr XXXIV/223/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 25 lutego 

2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na renie Gminy Miejskiej 

Bartoszyce”.( Dz. Urz. Warm.-Maz. Z 2021 r. poz.1123), która weszła w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
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