Uchwała Nr VIII/55/07

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 22 maja 2007 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.
1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz na podstawie
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U
z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz.1042 ), po zasięgnięciu opinii
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice,
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5) wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej;
8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.

ROZDZIAŁ II
Zadania Gminy
§ 2.
Gmina tworzy warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez:
1. tworzenie i prowadzenie odpowiedniej polityki ekologicznej we współpracy ze wszystkimi
jednostkami organizacyjnymi na jej terenie i z sąsiednimi gminami,
2. objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich podmiotów na terenie Gminy,
3. podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji
wytwarzanych odpadów,
4. tworzenie warunków selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy i umoŜliwienie odbioru
posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości,
5. podejmowanie działań w celu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i zapobieganie

zanieczyszczeniu ulic, placów, terenów otwartych,
6. bieŜąca kontrola jednostek i osób zobowiązanych do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

ROZDZIAŁ III
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
grup odpadów:
1) odpadów komunalnych, opakowaniowych:
a) szkła
b) tworzyw sztucznych
c) papieru
i gromadzenie tych odpadów w pojemnikach lub specjalnie oznakowanych workach, oddzielnie kaŜdy
rodzaj odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r Nr 62, poz.
628 z późn.zm.)
2) odpadów niebezpiecznych
3) odpadów wielkogabarytowych

4) odpadów z remontów.
2. Zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji moŜe odbywać się w przydomowych
kompostownikach.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów organizuje się centralne punkty (gniazda) zbiórki
odpadów, które wyposaŜone są w odpowiednie pojemniki przeznaczone na:
- zielony – na opakowania szklane
- Ŝółty – na opakowania plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach
- niebieski – na papier i makulaturę.
4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane są w miejscach ogólnodostępnych i
udostępniane są nieodpłatnie. Na pojemnikach umieszczona jest instrukcja o rodzaju wrzucanych
odpadów.
5. KaŜda nieruchomość „zabudowy jednorodzinnej” objęta selektywną zbiórką odpadów
komunalnych zostanie wyposaŜona dodatkowo [przez przedsiębiorstwo wywozowe]* w specjalne
oznakowane worki foliowe na gromadzenie surowców wtórnych, które wystawia się przed posesje w
dniu wywozu, zabezpieczając przed wydostawaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
Zaznacza się, Ŝe nie będą odbierane przez usługobiorcę worki, w których zgromadzono inne odpady
aniŜeli surowce wtórne objęte selektywną zbiórką, surowce wtórne będą wymieszane, [czy zebrane
do innych worków.]*

6. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych następuje nie rzadziej niŜ 2 razy w roku
kalendarzowym – w okresie przed Świętami Wielkanocnymi i BoŜego Narodzenia.
7. Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, powstających w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z
warunkami określonymi w ust. 1.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości połoŜonych wzdłuŜ ulicy mają obowiązek niezwłocznie po opadach
uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości
słuŜących do uŜytku publicznego nie stanowiących pasa jezdni, połoŜonych wzdłuŜ
nieruchomości.
Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń
w ruchu pieszym i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym
materiały uŜyte do tych celów naleŜy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
zastosowania.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 równieŜ dotyczy bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli)
lodu i śniegu z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika.

§ 5.

1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym
w sposób gwarantujący po myciu i naprawie zebranie wody i opadów, w szczelnych zbiornikach
zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.
2.

Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych.

3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady naleŜy oddać
wyspecjalizowanym podmiotom.
§ 6.
Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
2. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
3. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz.
902 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ IV
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 7.
[1. Uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 27.06.2007 r.]*
2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie
gminy to:
1) pojemniki na odpady o pojemności: 120 1, 240 l i 1100 1,
2) kontenery KP-7,
3) worki foliowe [oznaczone logo przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na odbiór odpadów
komunalnych,]*
4) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 1,
5) pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
papieru i tektury o pojemności: 1,5 m3, 2,5 m3.
§ 8.
1. Odpady komunalne, naleŜy zbierać w urządzeniach, których minimalna pojemność wynosi:
1) 120 1, 240 l - na obszarach posesji jednorodzinnych,
2) 1100 1 – na obszarach zabudowy wielorodzinnej.
2. Do zbierania zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
wskazanych w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą w uzasadnionych przypadkach być uŜywane odpowiednio
oznaczone worki [wydawane przez podmiot zajmujący się odbiorem i transportem odpadów.]*
[3.Uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 27.06.2007 r.]*
4. Właściciele nieruchomości posiadający urządzenia wymienione w §7 ust. 2 [i §8 ust. 3]*
zobowiązani są do systematycznego opróŜniania nagromadzonych odpadów [i nieczystości
ciekłych,]* z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu [oraz utrzymywaniu ich w
odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.]*
5. Odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych dokonywać mogą zarówno
jednostki organizacyjne gminy jak i przedsiębiorstwa wywozowe posiadające zezwolenie Burmistrza
wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

§ 9.
1.Zabrania się zbierania w urządzeniach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i ŜuŜla,
szlamu, substancji toksycznych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej,
gałęzi, gruzu i odpadów wielkogabarytowych.

2.Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie
nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być
gromadzone w pojemnikach słuŜących do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z
tymi odpadami określają przepisy odrębne.
3.Obowiązki, określone w ust. 1 – 2 , stosuje się odpowiednio do urządzeń na odpady (koszy)

ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach uŜytku
publicznego.
4.Odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie właściciela nieruchomości we
własnym zakresie jedynie w obszarze osiedli domów jednorodzinnych (działki przydomowe),
gospodarstw rolniczych oraz ogrodów działkowych, w sposób niepowodujący uciąŜliwości dla
nieruchomości sąsiednich, w kompostowniku lub specjalistycznych pojemnikach.

ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
§ 10.
1. Z terenu nieruchomości w tym takŜe z jej niezabudowanej części (podwórze, przejście, bramy,
chodniki wzdłuŜ posesji) odpady komunalne powinny być zbierana i usuwane systematycznie.
2. Pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości naleŜy dokonywać:

1) w gospodarstwach domowych jedno lub dwu osobowych - co najmniej 1 raz w miesiącu
2) w pozostałych przypadkach- co najmniej 2 razy w miesiącu.
3. Pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości naleŜy dokonywać co najmniej raz na
dwa miesiące.
4. Nie naleŜy dopuszczać do przepełnienia urządzeń do gromadzenia odpadów oraz nie naleŜy
dopuszczać do wylewania się nieczystości ciekłych ze zbiorników.
§ 11.
1. Odpadów wielkogabarytowych naleŜy pozbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niŜ dwa
razy w roku w okresie przed świętami Wielkanocnymi i BoŜego Narodzenia.
2. Odpadów niebezpiecznych naleŜy pozbywać się co najmniej raz w roku.
§ 12.
1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli, zarządców i uŜytkowników
nieruchomości odbywa się poprzez gromadzenie ich w odpowiednich urządzeniach określonych w § 8
oraz poprzez ich wywóz własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem jednostki wywozowej,
na podstawie zawartej umowy.
2. W przypadku braku istnienia sieci kanalizacji sanitarnej pozbywanie się nieczystości ciekłych
przez właścicieli, zarządców i uŜytkowników nieruchomości odbywa się poprzez ich wywóz
własnym środkiem transportu lub za pośrednictwem jednostki wywozowej, na podstawie zawartej
umowy.
3. Odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winno odbywać się w specjalnie do
tego celu przeznaczonych oraz właściwie zabezpieczonych pojazdach.
4. Pojemniki, kontenery winny być wystawione na czas wywozu przed posesję w miejscu
umoŜliwiającym swobodny do nich dojazd.

5. Odpady komunalne muszą być wywoŜone wyłącznie na właściwie urządzone i dopuszczone do
eksploatacji wysypisko odpadów.
6. Nieczystości ciekłe winny być wywoŜone do punktu zlewnego (oczyszczalni ścieków).
§ 13.
[Uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 27.06.2007 r.]*

ROZDZIAŁ VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów

§ 14.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Prognoza krótko- i długookresowa odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenie
Gminy Zdzieszowice [w Mg/rok]

Lata
Całkowita ilość odpadów
ulegających biodegradacji
Ilość poddanych odzyskowi
odpadów opakowań
papierowych
Dodatkowy konieczny
odzysk/unieszkodliwienie
odpadów
Dopuszczalne składowanie
odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji

2005
3060,5

2008
3331,2

2011
3625,1

2014
3926,9

367,1

511,0

622,7

759,3

285,3

412,1

950,0

1799,4

2408,0

2408,0

2052,3

1368,2

Źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice – str. 97-98.

§ 15.
Przedsiębiorcy tworzą warunki do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, aby
uzyskać poziomy odzysku wynikające z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami. Podmioty
uprawnione, posiadające zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców nieruchomości są
zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować ze strumienia odpadów komunalnych
przekazywanych przez jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów wynikające
z Krajowego Programu Gospodarki Odpadami.

ROZDZIAŁ VII
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 16.
1. Gmina stwarza warunki do segregacji odpadów poprzez ustawienie na terenie miasta i w
sołectwach w wyznaczonych miejscach publicznych pojemników do selektywnej zbiórki oraz
organizuje regularny i nieuciąŜliwy wywóz zebranych odpadów.
2. Gmina współpracuje z innymi podmiotami w zakresie gospodarki odpadami.
3.DąŜy się do stworzenia nowoczesnego kompleksowego systemu zarządzania odpadami
komunalnymi – objęcie wszystkich mieszkańców i obiektów infrastruktury zorganizowanym
systemem gospodarki odpadami.
4. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione i
będą podlegać w całości unieszkodliwianiu w instalacjach lub przekazywane odpowiednim
podmiotom do odzysku bądź recyklingu.
5. DąŜy się do stworzenia i funkcjonowania dobrowolnego i nieodpłatnego punktu zbierania odpadów
niebezpiecznych – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

ROZDZIAŁ VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagroŜeniem
lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
uŜytku
§ 17.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie moŜe stanowić zagroŜenia lub uciąŜliwości dla ludzi.
2. Właściciele psów zobowiązani są trzymać je na terenie swoich posesji lub w odpowiednich
kojcach.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest moŜliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) pies będzie prowadzony na smyczy,
2) niezaleŜnie od rasy i wielkości, pies będzie posiadał kaganiec.
4.Wprowadzanie psów do obiektów uŜyteczności publicznej jest zabronione. PowyŜsze nie
dotyczy obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp. oraz nie odnosi
się do osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników.
5. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do
zakłócania spokoju innym uŜytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.
6. Zobowiązuje się mieszkańców do systematycznego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odrębnymi przepisami.
Ponadto wymaga się uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za
agresywną zgodnie z treścią regulujących tę kwestie odrębnych przepisów.
7. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy sprzątanie i usuwanie odchodów
pozostawionych przez te zwierzęta:

- na klatkach schodowych i innych pomieszczeniach wspólnego uŜytku w obrębie budynku, a takŜe w
miejscach publicznych,
- na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego uŜytku, a
takŜe w miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ IX
Warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 18.
1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego
uŜytku oraz w obrębie zabudowy wielolokalowej.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale, oraz pod warunkiem, Ŝe
działalność ta nie będzie powodowała uciąŜliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie
prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa budowlanego, ochrony środowiska,
ochrony zwierząt, oraz z zachowaniem warunków higieniczno – sanitarnych.
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
l) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w
sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz środowiska,
3)nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciąŜliwości takich jak: hałas, odór itp.

4. Padlinę zwierząt naleŜy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do odpowiedniego zakładu
utylizacji. W celu przeprowadzenia tego obowiązku naleŜy skontaktować się z właściwą terenową
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
5. Obowiązek usuwania padłych lub zabitych zwierząt naleŜy do:
- osób posiadających zwierzęta,
[ - uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 27.06.2007 r.]*
[ - uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 27.06.2007 r.]*
ROZDZIAŁ X
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
§ 19.
1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które naleŜą do osób prawnych, osób fizycznych
prowadzących przedsiębiorstwa, właścicieli domów wielorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych,
urzędów organów administracji, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek w
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno – oświatowych, obiektów
handlowych, produkcyjnych itp. są objęte obowiązkową deratyzacją.

2. Deratyzację na wymienionych terenach przeprowadzana będzie przez ich właścicieli, zarządców
lub uŜytkowników dwa razy w roku:
- deratyzacja wiosenna od 15 lutego do 28 lutego kaŜdego roku,

- deratyzacja jesienna od 16 września do 30 września kaŜdego roku.

ROZDZIAŁ XI
Sankcje z tytułu naruszenia postanowień Regulaminu
§ 20.

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje
Burmistrz.
2. Kontrolę i egzekwowanie przepisów Regulaminu powierza się odpowiednim słuŜbom
upowaŜnionym przez Burmistrza.
3.Kontrolujący mają prawo do wstępu na teren nieruchomości oraz sprawdzenia
dokumentów, których posiadanie jest wymagane niniejszym Regulaminem oraz do
zobowiązywania stawiania się w siedzibie kontrolującego.
[ 4. Uchylony Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego z dnia 27.06.2007 r.]*

4.Niniejszy Regulamin jest zgodny z załoŜeniami Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Zdzieszowice.
ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe
§ 21.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 22.
Traci moc Uchwała Nr XLVII/295/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice.
§ 23.
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

*/Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Opolskiego Nr NK.III.-KK-0911-1-76/07
z dnia 27 czerwca 2007 r.

