Utrzymanie czystości i porządku
na terenie miasta Zamość w nowym systemie

gospodarowania odpadami komunalnymi

Opracowanie tekstu:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość
Dane teleadresowe:
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość
Referat gospodarki komunalnej
ul. Kolegiacka 14
22-400 Zamość
tel. 84 677 24 18, 677 24 32
email: gmos@zamosc.um.gov.pl
Strona internetowa
www.zamosc.pl

Informacja dla mieszkańców miasta Zamość
w sprawie wprowadzenia nowego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi.
Nowe zasady systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od
dnia 1 lipca 2013r. wprowadzają następujące zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi:
1. Miasto Zamość obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałe położone na terenie miasta Zamość; nieruchomości niezamieszkałe np. sklepy, punkty
gastronomiczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do posiadania
umowy na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem (na dotychczasowych zasadach).
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zakresie określonym w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Zamość”.
3 Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w przypadku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację
składa zarządca ( dla każdego budynku oddzielnie).
4. Właściciel nieruchomości zamieszkałej wybiera jedną z metod obliczenia wysokości opłaty, tj. od
ilości osób zamieszkujących nieruchomość lub od ilości gospodarstw domowych na danej nieruchomości.
* liczba gospodarstw domowych na danej nieruchomości powinna wynikać z definicji gospodarstwa domowego, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.), według której przez gospodarstwo domowe rozumie
się gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo
prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby;
* liczba osób tworzących gospodarstwo domowe obejmuje całkowitą liczbę wszystkich mieszkańców danego lokalu, zarówno zameldowanych na pobyt stały, jak również przebywających w nim
czasowo, zgodnie z definicją „miejsca zamieszkania” zawartą w przepisie art. 2d rozporządzenia WE Nr 763/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań
(Dz. Urz. UE L dz 2008 r., poz. 218, s. 14), zgodnie z którą jest to miejsce, w którym osoba zazwyczaj
spędza czas przeznaczony na odpoczynek niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi.
5. Właściciel nieruchomości zamieszkałej do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązany jest dołączyć kopię aktualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą na odbieranie odpadów komunalnych, której okres obowiązywania upływa
w dniu 30.06.2013r.
6. W przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji, będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. narodziny, zgon, zmiany miejsca zamieszkania osoby), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
7. Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego na podstawie art. 3a ustawy
z dnia 17.06.1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1015 z późn. zm.).
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8. W razie niezłożenia deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, prezydent miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów.
9. Opłatę należy uiszczać bez wezwania w terminach kwartalnych (za okres trzech miesięcy ) tj: do
25.03 za I kwartał, do 25.06 za II kwartał, do 25.09 za III kwartał, do 24.12 za IV kwartał na rachunek
bankowy: PKO BP S.A. O/Zamość Nr 56 1020 5356 0000 1602 0007 6877 lub w kasie Urzędu Miasta
Zamość;
* stawka opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi :
- 10,50 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej,
- 11, 50 zł każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej,
- 38 zł od gospodarstwa domowego ;
* stawka opłaty za jeden miesiąc za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi :
- 18 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,
- 60 zł od gospodarstwa domowego.
10. Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej: www.bip.zamosc.um.gov.pl lub www.zamosc.pl oraz wzór
e - deklaracji na stronie internetowej: www.epuap.gov.pl
11. Właścicielem odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości zamieszkałych staje
się Miasto Zamość.
12. Umowę na odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wybranym w drodze przetargu zawiera Miasto Zamość.
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I
PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZAMOŚĆ
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na
terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Na terenie miasta Zamość obowiązuje selektywna zbiórka następujących frakcji odpadów
komunalnych:
1) papieru i tektury,
2) metalu,
3) tworzyw sztucznych i wielomateriałowych,
4) szkła opakowaniowego bezbarwnego i kolorowego,
5) przeterminowanych leków i chemikaliów,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) zużytych opon,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) odpadów ulegających biodegradacji - odpady zielone.
3. Oznaczenie pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów:
1) dla pojemników kolor :
a) niebieski – na papier i tekturę,
b) żółty – na tworzywa sztuczne i wielomateriałowe,
c) biały – na szkło opakowaniowe bezbarwne,
d) zielony – na szkło opakowaniowe kolorowe,
e) czerwony - na zużyte baterie,
f ) pojemnik typu – słup ogłoszeniowy – na szkło bezbarwne i kolorowe,
g) pojemnik typu - foka – na przeterminowane leki.
2) dla worków foliowych kolor: żółty - na tworzywa sztuczne i wielomateriałowe.
4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadów:
1) papier i tektura, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło opakowaniowe bezbarwne
i kolorowe –umieszczać w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów; odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed
wrzuceniem do pojemnika lub worka należy zgnieść tak by, zachowały zmniejszoną objętość; opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem
do pojemnika lub worka umyć,
2) metal – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) meble i inne odpady wielkogabarytowe – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
4) zużyte baterie – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie miasta
lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną; zużyte
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akumulatory - przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przekazać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; dotyczy to odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych
robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia do Prezydenta Miasta
Zamość zamiaru prowadzenia robót,
7) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone):
a) odpady pochodzące z pielęgnacji ogrodów znajdujących się na terenach nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
b) odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub bezpośrednio do Regionalnego Zakładu
Zagospodarowania Odpadów,
8) przeterminowane leki – umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Zamość lub dostarczyć do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
9) zużyte opony – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
10) chemikalia – dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Zasady prowadzenia selektywnej segregacji odpadów komunalnych:
1) do pojemników na papier i tekturę nie wrzuca się:
a) opakowań wielomateriałowych tj. kartonów po mleku i napojach,
b) opakowań z zawartością, np: żywności, wapna, cementu,
c) kalki technicznej, prospektów, katalogów oraz wydawnictw foliowanych i lakierowanych,
2) do pojemników na opakowania szklane nie wrzuca się:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
b) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
c) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
d) szyb samochodowych,
3) do pojemników i worków na odpady z tworzyw sztucznych i wielomateriałowych nie
wrzuca się:
a) opakowań z tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
b) mokrych folii,
c) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
d) opakowań po środkach ochrony roślin.
§ 2. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego usunięcia przeszkód lub zagrożeń dla swobodnego przechodu lub przejazdu,
2) błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprząta się do momentu usunięcia śliskości i oblodzenia poprzez:
a) odgarnięcie z miejsca niepowodujące zakłóceń dla przechodu i przejazdu na nieruchomości od strony jezdni lub na pasie zieleni przyulicznej, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej,
b) formowanie pryzm, w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie porządku i czystości na drogach publicznych,
3) niedozwolone jest przemieszczanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń na jezdnię.
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§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie:
1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że
wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
2) na terenach służących do użytku publicznego, tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości, wykonywana poza warsztatami samochodowymi przez właściciela nieruchomości lub za jego zgodą, dozwolona jest
wyłącznie tylko wtedy, gdy nie jest ona uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości, a powstające
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

Rozdział 2
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu
gospodarowania odpadami dla województwa lubelskieg
§ 4. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:
1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone
- przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej braku - do instalacji zastępczej,
2) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu
celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia
tych pojemników i utrzymania ich w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do ilości
osób zamieszkujących i przebywających na terenie nieruchomości oraz do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności: 80 l , 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
7000 l, 10000 l,
2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od rodzaju odpadu o pojemności od 800 l do 2500 l,
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3) pojemniki typu słup ogłoszeniowy do selektywnej zbiórki szkła bezbarwnego i kolorowego o pojemności 1800 l, kontenery przeznaczone na odpady remontowe i rozbiórkowe
o pojemności od 5000 l do 7000 l,
4) pojemnik typu foka do selektywnej zbiórki przeterminowanych leków o pojemności 50 l,
5) pojemnik do selektywnej zbiórki zużytych baterii o pojemności 50 l,
6) worki foliowe na odpady komunalne selektywnie zebrane oznaczone odpowiednimi kolorami w zależności od rodzaju odpadu o pojemności od 60 l do 120 l,
7) kosze uliczne na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 30 l do 60 l.
3. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) na nieruchomości zamieszkałej na obszarze o zabudowie jednorodzinnej, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) 1 osoba - 80 l,
b) od 2 do 3 osób - 110 l lub 120 l,
c) od 4 do 5 osób - 240 l,
d) 6 osób i więcej - 240 l lub 240 l i 120 l.
2) na nieruchomości zamieszkałej na obszarze o zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 20 osób - 1100 l,
b) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób - 1100 l i 240 l,
c) nie mniej niż 31 i nie więcej niż 40 osób - 1100 l i 2 x 240 l,
d) nie mniej niż 41 osób i nie więcej niż 50 osób - 2 x 1100 l,
e) powyżej 50 osób - 7000 l, 10000 l lub równoważny o pojemności 1100 l.
3) Ustala się minimalną pojemność pojemników ustawionych na nieruchomościach niezamieszkałych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na daną nieruchomość.
4) Ustala się minimalną pojemność koszy ulicznych ustawionych na terenach nieruchomości
służących użytkowi publicznemu przeznaczonych dla ruchu pieszych, w tym dróg publicznych – kosz uliczny o pojemności co najmniej 30 l uwzględniając, że:
a) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie
może przekraczać 100 m,
b) na przystankach komunikacyjnych kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie
ma - w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w stanie czystości zewnętrznej jak i wewnętrznej w nastepujący sposób:
1) pojemnik nie może być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy,
2) pojemnik nie może wydzielać nieprzyjemnych zapachów,
3) mycie i dezynfekcja pojemników powinna być przeprowadzona w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób korzystających z danej nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich, z czestotliwością co najmniej 2 razy w roku,
4) ścieki powstąjace przy myciu i dezynfekcji pojemników powinny być odprowadzone do
kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych; niedozwolone jest odprowadzanie ścieków do kanalizacji deszczowej, wód lub gleby.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6.1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, określona w harmonogramie opracowanym przez przedsiębiorcę uzgodnionym z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zamość:
1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej :
a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie,
b) odpady selektywnie zebrane :
- tworzywa sztuczne i wielomateriałowe: czerwiec, lipiec, sierpień raz w miesiącu, a w pozostałych miesiącach raz na dwa miesiące,
- papier i tektura, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe: nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej :
a) odpady zmieszane - co najmniej raz w tygodniu,
b) odpady selektywnie zebrane:
- papier i tektura, tworzywa sztuczne i wielomateriałowe, szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe: w miarę potrzeb (na telefoniczne zgłoszenie właściciela nieruchomości do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne), nie rzadziej jednak niż
dwa razy w miesiącu,
3) baterie i przeterminowane leki – raz w miesiącu.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, obiektów użyteczności publicznej oraz z pozostałych nieruchomości niezamieszkałych:
1) opróżnianie koszy ulicznych lub pojemników ustawionych:
a) w pasach drogowych: w sezonie letnim – codziennie; poza sezonem letnim – dwa
razy w tygodniu,
b) na skwerach i innych terenach zieleni miejskiej – dwa razy w tygodniu,
c) w parku: w sezonie letnim – codziennie; poza sezonem letnim – dwa razy w tygodniu,
d) na cmentarzach i miejscach pamięci narodowej – raz w tygodniu; w tygodniu poprzedzającym 1 Listopada, Święta Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz w tygodniu po
1 Listopada – nie rzadziej jak raz dziennie,
e) na rodzinnych ogrodach działkowych – raz w miesiącu,
f ) na terenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, instytucji oświaty,
zdrowia, oraz na terenach pozostałych nieruchomości niezamieszkałych – co najmniej raz w tygodniu.
3. Częstotliwość pozbywania się terenu nieruchomości nieczystości ciekłych:
1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź
wylewania na powierzchnię terenu tj. co najmniej raz w miesiącu,
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
4. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
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1) odpady komunalne zmieszane i selektywnie zbierane i odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, obowiązującym
na terenie miasta Zamość, który udostępnia mieszkańcom przedsiębiorca uprawniony do
ich odbierania,
2) właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami komunalnymi w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy do ich odbioru bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy
wystawiać je w dniu odbioru na chodnik przed wejściem na teren nieruchomości w taki
sposób, aby nie utrudniały ruchu pieszego i kołowego,
3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie złożonego przez właściciela nieruchomości zamówienia wykonania
takiej usługi przez przedsiębiorcę, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę.

Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na
celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
użytku publicznego
§ 7. 1. Właściciele lub opiekunowie psów, a w szczególności psów rasy uznanej za agresywną oraz innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania ich tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi i zwierząt oraz
nie stanowiły uciążliwości dla innych osób.
2. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,
2) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu - na smyczy i w kagańcu,
3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscu
mało uczęszczanym przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; nie dotyczy to psów ras uznanych za
agresywne,
4) zwolnienie psa ze smyczy przez opiekuna na terenie swojej nieruchomości może mieć
miejsce tylko wtedy, gdy nieruchomość jest należycie ogrodzona, uniemożliwiając opuszczenie jej przez psa, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział 6
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 8.1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej tj. terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczność publicznej, centra handlowe, rodzinne ogrody działkowe oraz na terenie
Zespołu Staromiejskiego.
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2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich wyłącznie poza budynkami mieszkalnymi w zakresie własnych potrzeb właścicieli nieruchomości na terenach zajętych przez budownictwo jednorodzinne.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są do:
1) uprzątania odchodów zwierząt gospodarskich pozostawionych podczas ich przeprowadzania przez ulicę i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku,
2) niedopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości m.in. takich jak hałas i odór.

Rozdział 7
Obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji oraz terminy
jej przeprowadzania
§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości: o zabudowie wielorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych
i kulturalno - oświatowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów przemysłowych,
handlowych, usługowych, magazynowych, urzędów i biur, zespołów opieki zdrowotnej i opieki
społecznej co najmniej raz w roku.

Słowniczek do „Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta
Zamość”
1. regulamin – należy przez to rozumieć Uchwałę Rady Miasta Zamość Nr XXIX/322/2013 z dnia
22 kwietnia 2013r. w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Zamość”,
2. ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2012r., poz.391 z późn.zm.),
3. nieruchomość - należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia
23 września 1964 r. Kodeks cywilny ( Dz .U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), z której wynika, iż
istnieją następujące rodzaje nieruchomości:
a) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze dzielą się na:
- nieruchomości rolne,
- nieruchomości leśne,
- inne nieruchomości zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę;
b) nieruchomości budynkowe,
c) nieruchomości lokalowe ( lokale mieszkalne i lokale użytkowe),
4. właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

www.zamosc.pl



5. odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wyłączonych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych ; zmieszane
odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości , zgodni
z treścią art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz .U. z 2013 r. poz. 21), 6.
odpady ulegające biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 10
ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz .U. z 2013 r. poz. 21 ),
7. odpady zielone – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów , zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), 8. odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć
jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów z budów i remontów oraz
odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg,
9. odpady wielomateriałowe – należy przez to rozumieć opakowania wykonane co najmniej z dwóch
różnych materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych, zgodnie z art. 2 ust. 7 a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (
Dz. U. z 2007 r., Nr 90, poz. 607 z późn. zm.),
10. odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe – rozumie się przez to odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie
trzeba zgłaszać do administracji budowlano-architektonicznej,
11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - rozumie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku
nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U.
2005 r., Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),
12. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt stacjonarny i mobilny odbierający wysegregowane odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 6
ustawy,
13. nieczystości ciekłe – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,
14. zbiorniki bezodpływowe – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania, zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,
15. nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek
bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek,
16. nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2
ustawy, 17. chodnik – rozumie się przez to wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy,
18. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - należy przez to rozumieć stawki
ustalone uchwałą Rady Miasta Zamość na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 pkt. 1
ustawy oraz górnych stawek opłat na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6 ust. 2 ustawy,
19. zwierzęta domowe – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, zgodnie z art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt ( Dz. U. z 2003 r., Nr 106.,
poz. 1002 z późn. zm.),
10
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20. zwierzęta gospodarskie – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007r., Nr 133, poz. 921 z późn. zm.),
21. regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć
zakład zagospodarowania odpadów, zgodnie z treścią art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r . (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ),
22. plan gospodarki odpadami – rozumie się przez to Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, zgodnie z zapisami art. 34 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz .U. z 2013 r. poz. 21 ), oraz
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014) przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr
217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183),
23. selektywne zbieranie – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące
się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ),
24. sezon letni – obejmuje okres od 01 maja do 30 września,
25. przedsiębiorca – podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art.
7 ust.1 pkt 2 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia lub gminna jednostka, która
nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w sytuacji gdy gmina/związek gmin nie podjęły uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany
do rejestru działalności regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy lub podmiot prowadzący
działalność na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 9c ustawy), który zgodnie
z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy, na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę na odbiór
lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
26. harmonogram– należy przez to rozumieć program odbioru odpadów komunalnych zmieszanych
i selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości oraz z punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obowiązujący na terenie miasta Zamość, zawierający rodzaj i częstotliwości
ich, dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,
27. gospodarstwo domowe - należy przez to rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osobę samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
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JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY
CO GDZIE WRZUCAĆ
Pojemniki
niebieskie
(PAPIER)

Pojemniki i worki
Pojemniki
żółte
białe
(PLASTIK, OPAKOWANIA (SZKŁO BEZBARWNE)
WIELOMATERIAŁOWE)

PAMIĘTAJ!!!
PAMIĘTAJ!!!
Usuń zszywki, metalowe Wrzucaj czyste opakoI plastikowe części
wania i zgnieć butelki
przed wrzuceniem

PAMIĘTAJ!!!
Nie tłucz szkła przed
wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste

Pojemniki
zielone
(SZKŁO KOLOROWE)
PAMIĘTAJ!!!
Nie tłucz szkła przed
wrzuceniem do pojemnika, wrzucaj czyste

Tu wrzucamy:
- gazety, czasopisma
- gazetki reklamowe
i ulotki
- książki i zeszyty
- papier szkolny
i biurowy
- torebki papierowe
- papier pakowy
- opakowania kartonowe
i tekturowe

Tu wrzucamy:
Tu wrzucamy bezbarwne: Tu wrzucamy kolorowe:
- zgniecione i puste
- butelki szklane
- butelki szklane
butelki po napojach
po napojach
po napojach
bez nakrętek
i słoiki po artykułach
i słoiki po artykułach
- butelki po płynach do
spożywczych (bez
spożywczych (bez
mycia
nakrętek i gumowych
nakrętek i gumowych
- plastikowe nakrętki
uszczelek)
uszczelek)
- plastikowe torebki, folie - szklane opakowania po - szklane opakowania po
- worki, reklamówki
kosmetykach
kosmetykach
foliowe
- opakowania plastikowe
po artykułach
spożywczych
i kosmetycznych
- zgniecione kartony
po mleku i napojach
(opakowania
wielomateriałowe)

Tu nie wrzucamy:
- zabrudzonego
i tłustego papieru
- papieru z folią
- kartonów po mleku
i napojach
- pieluch jednorazowych
i podpasek
- tapet, worków po
wapnie, cemencie,
gipsie i styropianu
- kalki technicznej
- foliowanych
i lakierowanych
katalogów

Tu nie wrzucamy:
- butelek i opakowań
z zawartością
artykułów spożywczych
i kosmetycznych
- butelek i pojemników
po smarach , olejach
silnikowych i płynach
chłodniczych
- opakowań po lekach
- styropianu
- pojemników po
farbach i lakierach
- opakowań po
nawozach sztucznych
i środkach ochrony
roślin
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Tu nie wrzucamy:
- szkła stołowego
(porcelany i ceramiki)
- luster
- szkła okiennego,
zbrojonego
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- szkła żaroodpornego
- doniczek
- szyb samochodowych
- szklanych opakowań
farmaceutycznych
i termometrów
- kineskopów
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Tu nie wrzucamy:
- szkła stołowego
(porcelany i ceramiki)
- luster
- szkła okiennego,
zbrojonego
- żarówek i świetlówek
- reflektorów
- szkła żaroodpornego
- doniczek
- szyb samochodowych
- szklanych opakowań
farmaceutycznych
i termometrów
- kineskopów

CO PRZEKAZYWAĆ DO
PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
 MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE
 ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
lub dostarczyć do punktu sprzedaży przy zakupie nowego
sprzętu
 ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE
z drobnych remontów* np. gruz, styropian itp.
 ODPADY BIODEGRADOWALNE
pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni
 METAL
 PRZETERMINOWANE LEKI
lub wrzucać do pojemników przeznaczonych na leki
przeterminowane, ustawionych w wyznaczonych aptekach
na terenie miasta**
 CHEMIKALIA I OPAKOWANIA PO CHEMIKALIACH
np. farby, rozpuszczalniki, oleje itp.
 ZUŻYTE BATERIE
lub dostarczyć placówkom handlowym prowadzącym
ich sprzedaż detaliczną, lub wrzucać do czerwonych
pojemników z napisem „BATERIE” ustawionych na terenie
miasta
 ZUŻYTE AKUMULATORY
lub dostarczyć placówkom handlowym prowadzącym ich
sprzedaż detaliczną
 ZUŻYTE OPONY
* dotyczy odpadów powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót
** wykaz aptek dostępny jest na stronie internetowej www.bip.zamosc.um.gov.pl
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