Uchwała Nr XXXII/237/09
Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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; z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111;
z 2008 r. Nr 223, poz.1458) oraz na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz.1042 ), po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co
następuje:

§ 1.
W uchwale 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 wprowadza sie
następujące zmiany:
1) § 7. otrzymuje brzmienie:
“§ 7.1. Odpady komunalne przeznaczone do składowania, powstające na terenie nieruchomości
powinny być gromadzone w następujacych urządzeniach:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120l, 240l, 1100 l;
2) kontenery KP-7;
3) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50l;
4) pojemniki “dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw
sztucznych, papieru i tektury o pojemności 1,5 m3, 2,5 m3.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość urządzeń
służących do gromadzenia odpadów, uwzględniając następujące normy tygodniowe wytwarzania
odpadów:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, czyli co najmniej jeden pojemnik 60 l w
przypadku nieruchomości zamieszkiwanych przez jedną osobę lub co najmniej jeden
pojemnik 120 l dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż jedną osobę;
2) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
3) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
4) dla lokali gastronomicznych – 20 l na każde miejsce konsumpcyjne;
5) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
6) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
7) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali i domów opieki – 20 l na jedno łóżko;
8) dla zakładów usługowych i produkcyjnych, rzemieślniczych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych – pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l;
10) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku oraz 5 l poza tym okresem”.

2) uchyla się § 8. ust. 1.
3) § 8 ust.4 otrzymuje brzmienie:
“§ 8.4. Właściciele nieruchomości posiadający urządzenia wymienione w § 7 ust.1 zobowiązani
są do systematycznego opróżniania nagromadzonych odpadów i nieczystości ciekłych, z
częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu oraz utrzymywaniu ich w odpowiednim stanie
sanitarnym i technicznym”.
4) w § 17 dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
“§ 17.8. zabrania się:
1. wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic i na place zabaw dla dzieci
(nie dotyczy psów, które pełnią rolę przewodnika osoby niewidomej);
2. pozostawiania psów bez nadzoru w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
17.9.Utrzymujący ssaki, płazy, gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć te pomieszczenia przed wydostaniem się zwierząt”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 3.
Uchyla się Uchwałę Nr XXX/218/08 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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.
§ 4.
Pozostałe przepisy uchwały pozostają bez zmian.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
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