
UCHWAŁA NR XLVII/295/06 
 

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach 
 

z dnia 4 kwietnia 2006 roku 
  

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 oraz z 

2006 r. Nr 17 poz. 128) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008), po 

zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w 

Zdzieszowicach uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zdzieszowice, zwany dalej regulaminem, w następującej treści: 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zdzieszowice, a w szczególności: 

1)wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;  

2)rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych;  

3)częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego;  

4)maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;  

5)inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;  

6)obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

7)wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej; 



8)wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania. 

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 

2)nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu 

cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak 

również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków; 

3)Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO ) – należy rozumieć przez 

to uchwałę nr 219 Rady Ministrów z dnia 29.10.2002 r (Monitor Polski z 2003 r. Nr 

11, poz. 159 z dnia 28 lutego 2003), 

4)odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na 

swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych: 

5)odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni 

odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego 

składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w 

typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

6)odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady 

kuchenne, odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z 

papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i 

budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady 

komunalne; 

7)odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających 

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów 

zielonych; 

8)odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i 

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, 

wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 



9)odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z 

remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na 

odpady komunalne; 

10)odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów 

niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 

strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, 

świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, 

olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach 

ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie z 

zapisami KPGO, jednostkami wdrażającymi system gospodarki przeterminowanymi 

środkami farmaceutycznymi są gminy; 

11)nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone 

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych; 

12)zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

13)stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 

zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków 

służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami 

asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 

14)podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące 

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez 

wójta( burmistrza, prezydenta miasta), organ wykonawczy jednostki pomocniczej lub 

organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym, ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w 

zakresie: 

a)odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

b)opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

c)ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

d)prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części; 

15)zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami 

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy 

kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone 

ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami; 



16)zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z 

jednym wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w 

zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co 

najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych 

(parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe; 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości 

 

§ 3. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają 

utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1)wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2)przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci jest technicznie nieuzasadniona, wyposażenie tejże nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3)gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

4)prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

- szkła 

- tworzyw sztucznych 

- papieru 

5)organizowanie (dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów) punktów (gniazd) zbiórki 

odpadów, które wyposażone są w odpowiednie pojemniki przeznaczone na: 

- zielony - opakowania szklane 

- żółty – opakowania plastikowe oraz puszki aluminiowe po napojach 

- niebieski – papier, makulaturę  

6)każda nieruchomość „zabudowy jednorodzinnej” objęta selektywną zbiórką 

odpadów komunalnych zostanie wyposażona dodatkowo przez przedsiębiorstwo 

wywozowe w specjalne oznakowane worki foliowe na gromadzenie wyłącznie 

surowców wtórnych;   



7)przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 

podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

8)zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do okazywania stosownych dokumentów 

tj. umowy z przedsiębiorstwem wywozowym oraz dowodów płacenia (rachunków) za 

wykonanie usługi organom kontrolnym (Straż Miejska, Inspektorzy UM Zdzieszowice) 

– właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać powyższe dokumenty 

przez okres jednego roku;   

9)sprzątniecie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji 

lub przedmiotu należącego do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z 

późn. zmianami), których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich 

pozbycia się jest obowiązany i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu; 

10)utrzymanie powierzchni nieruchomości w należytym stanie sanitarno – 

higienicznym poprzez zamiatanie, grabienie, zmywanie i zbieranie zanieczyszczeń 

11)pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu placów zabaw, terenów 

zielonych, ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak będących 

własnością osób fizycznych i prawnych; 

12)zobowiązuje się wszystkich właścicieli i użytkowników do przeprowadzania na 

terenie nieruchomości systematycznego wykaszania traw; 

13)likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów 

i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie 

działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa; 

14)zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, 

nawisów śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku 

publicznego, 

15) zobowiązuje się właścicieli nieruchomości (na których znajdują się tereny lub 

obiekty służące do użytku publicznego) do ustawienia na tych terenach lub obiektach 

koszy na śmieci i ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu – 

kosze na odpady drobne winny być ustawione przed wejściem do obiektu użytku 

publicznego;  

16)w przypadku gdy na terenie nieruchomości znajduje się ogólnodostępna 

piaskownica dziecięca, zobowiązuje się właścicieli i zarządców nieruchomości do 

wymiany piasku, co najmniej raz w roku w okresie wiosennym;   



17)zgłaszanie do Urzędu Miejskiego – Straży Miejskiej faktu zauważenia 

bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę; 

18)każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren 

nieruchomości w celu kontroli wykonania uchwały odpowiednim służbom 

upoważnionym przez Burmistrza Zdzieszowic. 

 

§ 4. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się na 

terenie gminy: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych 

budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji 

niebezpiecznych; 

2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia 

śniegu i lodu; 

3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia 

placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do 

umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury 

komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników oraz 

zieleńców; 

4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w innych miejscach 

publicznych niż gabloty i słupy ogłoszeniowe; 

5) zabrania się na mycia pojazdów samochodowych nad rzekami, jeziorami, rowami i 

innymi zbiornikami wodnymi, a także na polach uprawnych i nieużytkach, jak również 

w miejscach poza myjniami i warsztatami, gdzie powstające ścieki będą 

bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi,   

6)przeprowadzania doraźnych naprawy i regulacji samochodów, z wyłączeniem 

napraw blacharsko-lakierniczych, poza miejscami do tego celu przeznaczonymi np. 

garażami, wiatami, a powstające odpady należy gromadzić w sposób selektywny;      

7)wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania 

sportu; 

8) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

9)wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 

zlewnymi; 



10)indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 

nieruchomości; 

11)zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) 

celem składowania odpadów, materiałów budowlanych i opałowych -  na zajęcie 

pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana jest za to opłata 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zmianami); 

12)podłączenia kanalizacji sanitarnej do deszczowej i odwrotnie; 

13)dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z 

przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 

2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami). 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych 

 

§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie 

nieruchomości: 

1)właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości; 

2)właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie bez dopuszczenia do przepełnienia;  

3)urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l; 

3) worki foliowe; 

4) pojemniki „dzwony” przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze 

szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury; o pojemności 1,5 m3, 2,5 m3; 

5) kontenery KP-7; 



4)odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić 

w pojemnikach lub kontenerach, uwzględniającej następujące normy:  

- na obszarach posesji jednorodzinnych przeważa model oparty o gromadzenie 

odpadów w małych pojemnikach tj. 120-240 l 

- na obszarach zabudowy wielorodzinnej wykorzystuje się głównie pojemniki1100 l 

5)zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność 

pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu 

6)przedsiębiorstwa wywozowe wyposażają nieruchomości w pojemniki o których 

mowa w ust. 3, przez sprzedaż, wydzierżawienie lub w inny sposób ustalony w 

drodze umowy zawartej między właścicielem nieruchomości a tymże 

przedsiębiorstwem wywozowym; 

7)urządzenia te winny być oznakowane znakiem – logo podmiotu świadczącego 

usługi wywozowe; 

8)w przypadku, gdy objętość pojemnika nie wystarcza na przyjęcie odpadów 

komunalnych, należy ustawić dodatkowe pojemniki, po zgłoszeniu tego faktu przez 

właściciela nieruchomości do przedsiębiorstwa wywozowego; 

9)nieczystości ciekłe powstające na terenach nieskanalizowanych, nieodprowadzane 

do przydomowych oczyszczalni ścieków muszą być gromadzone w zbiornikach 

bezodpływowych stanowiących wyposażenie nieruchomości oraz spełniających 

wymagania wynikające z przepisów odrębnych: 

10)właściciele nieruchomości posiadający urządzenia wymienione w ust 3 i 9 

zobowiązani są do systematycznego opróżniania nagromadzonych odpadów i 

nieczystości ciekłych, z częstotliwością zapobiegająca ich przepełnieniu oraz 

utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym; 

11)odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych dokonywać 

będzie jednostka organizacyjna gminy oraz przedsiębiorstwa wywozowe posiadające 

zezwolenie Burmistrza wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku na terenie gminy        

 

§ 6. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych w miejscach i na drogach publicznych: 

1)gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w 

miejscach publicznych, przed sklepami itp., pojemniki przeznaczone na selektywną 

zbiórkę, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów 



opakowaniowych, papieru, tektury uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki 

odpadów; pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach 

publicznych, mają pojemność od 1,5 m3 do 2,5 m³ i kolory przypisane do rodzaju 

odpadów, na jakie są przeznaczone, a więc: 

- zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe; 

-niebieski: przeznaczony na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe; 

- żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych; 

-miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki 

komunikacji, parki są przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców 

użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo wyposażone w 

zamocowane na stałe kosze uliczne;  

2)organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

- wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników 

na odpady stałe oraz  zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, 

- oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych 

jeśli jest taka potrzeba 

 

§ 7. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i 

gromadzenia nieczystości płynnych: 

1)podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy 

uwzględniać przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 33, poz. 270 z późn. zm.); 

2)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; 

3)szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia 

przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich 

pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia; 



4)miejsce lokalizacji urządzeń nie może być przyczyną utrudnień dla sąsiadów, 

użytkowników dróg i chodników; 

5)przygotowanie placu pod pojemniki należy do obowiązku właściciela posesji; 

6)lokalizacja ustawienia pojemników musi być zgodna z obowiązującymi przepisami 

budowlanymi oraz sanitarnymi;    

7)zanieczyszczenie terenu powstałe w czasie załadunku i przewozu odpadów 

sprząta przedsiębiorstwo wywozowe; 

8)właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w 

stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; 

usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony; 

9)wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie 

przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 

nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez 

zarządcę do tego celu w zabudowie wielorodzinnej 

10) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w 

udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym 

dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z 

nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie 

wielorodzinnej; 

 

§ 8. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i 

właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników 

bezodpływowych: 

1)zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, 

gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, 

wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, 

rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z 

działalności gospodarczej; 

2)zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów; 

3)do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się 

wrzucać: 

- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,  

- kalkę techniczną,  

- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi; 



4)do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:  

- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),  

- lustra,  

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,  

- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),  

- szyby samochodowe; 

5)do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:  

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, odpady niebezpieczne i 

komunalne, 

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,  

- opakowania po środkach  chwasto- i owadobójczych; 

6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z 

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 

 

§ 9. Obowiązki w zakresie podpisania umów: 

1)właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych; 

2)właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania 

treści umowy, do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu 

uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby osób zamieszkujących na 

terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na 

piśmie o odstępstwach i ich przyczynie;  

3)właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są 

zobowiązani do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie 

zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej;  

4)dokumentem upoważniającym do podpisania umowy z właścicielem 

nowowybudowanych nieruchomości przez podmiot upoważniony jest pozwolenie na 

użytkowanie obiektu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy spełniające wymogi 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

późn. zmianami); 

5)organizator imprezy masowej, nie później niż 28 dni przed planowanym terminem 

jej rozpoczęcia, jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o opinię do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909) 

 

§ 10. Konsekwencje nierealizowania obowiązków: 

1)wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia 

nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub 

wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia 

nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i 

innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez 



upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków 

przez odpowiednie służby UM,  Burmistrz może wydać decyzję nakazującą ich 

wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 

czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 

110, poz. 968) 

2)w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 1, 

Burmistrz wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich 

wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich 

opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości 

odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; 

decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez 

rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co 

najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, 

w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty 

mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją 

stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja 

podatkowa, z wyłączeniem art. 67, który stanowi podstawę do umorzenia w całości 

lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę   (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 

60 z późn. zmianami); 

3)w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwu tygodni od 

momentu stwierdzenia tego faktu i powiadomienia o tym gminy; 

4)w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie dwu 

tygodni, wykona to za niego gmina i obciąży kosztami. 

 

§ 11. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników 

bezodpływowych: 

1)przedsiębiorstwa zajmujące się wywozem odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych, mogą w uzgodnieniu z właścicielem, zarządcą lub użytkownikiem 

nieruchomości, ustalić szczegółowe terminy wywozu i sposób przeprowadzenia 

wywozu, 

2) właściciele i użytkownicy zobowiązani są nie dopuszczać do przepełnienia 

urządzeń do gromadzenia odpadów oraz nie dopuszczać do wylewania nieczystości 

ciekłych ze zbiorników do ziemi i wód gruntowych, 



3)odpady komunalne stałe powinny być usuwane okresowo, z częstotliwością 

wywozu, co najmniej: 

- dla zabudowy jednorodzinnej: 1 raz w miesiącu, 

- dla zabudowy wielorodzinnej: 1 raz w tygodniu 

4)odbiór odpadów wielkogabarytowych ( dużych ): 1-2 razy w roku, w okresie przed 

Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia, 

5)odbiór odpadów selektywnie zbieranych w ogólnodostępnych punktach 

(gniazdach) według zapełnienia, około 2 razy w miesiącu, 

6)odbiór odpadów selektywnie zbieranych w workach foliowych następować będzie 

co drugi miesiąc, według następujących zasad: 

- w miesiącach nieparzystych – papier, opakowania plastikowe i aluminiowe, 

- w miesiącach parzystych – opakowania szklane  

7)do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i  ulegających 

biodegradacji należy używać samochodów specjalistycznych, a do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – samochodów 

asenizacyjnych; pojazdy, o których mowa wyżej, winny być myte codziennie; 

8)do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów 

przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; powinny one być 

przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia 

terenu; 

9)do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą i 

metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych należy używać samochodów 

specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych, tak aby ich transport nie 

powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

10)właściciele posesji mogą w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem wywozowym ustalić 

wywóz odpadów według faktycznego napełnienia pojemników, 

11)osoby prowadzące handel obwoźny i okrężny zobowiązuje się do każdorazowego 

uprzątnięcia miejsca prowadzenia sprzedaży,  

12)organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać 

przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy 

13)odpady komunalne winny być wywożone wyłącznie na właściwe urządzone i 

dopuszczone do eksploatacji składowisko odpadów komunalnych, natomiast 

nieczystości ciekłe do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 



14)podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów 

oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one 

bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach 

wyznaczonych harmonogramem. 

 

ROZDZIAŁ V 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości 

odpadów wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są 

podmioty uprawnione 

 

§12. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

- do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji,  

- do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,  

- do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w roku 1995. 

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór 

odpadów od mieszkańców nieruchomości.  

 

§13. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty 

uprawnione do odbioru odpadów zobowiązane są w kolejnych latach 

wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych (odbieranych od indywidualnych 

osób), odpowiednie ilości odpadów ulegających biodegradacji i poddać je odzyskowi 

oraz recyklingowi . 

 

 

 



ROZDZIAŁ VI 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami – 

długofalowy plan gospodarki odpadami 

 

§14. Współpraca Gminy z innymi podmiotami w zakresie gospodarki odpadami 

 

§15. Stworzenie nowoczesnego kompleksowego systemu zarządzania odpadami 

komunalnymi – objęcie wszystkich mieszkańców i obiektów infrastruktury 

zorganizowanym systemem gospodarki odpadami, 

 

§ 16. Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości przez podmioty 

uprawnione i będą podlegać w całości unieszkodliwianiu w instalacjach lub 

przekazywane odpowiednim podmiotom do odzysku bądź recyklingu. 

 

§ 17.   Stworzenie i funkcjonowanie dobrowolnego i nieodpłatnego punktu zbierania 

odpadów niebezpiecznych – Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych. 

 

§18. Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów 

komunalnych  od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.     

 



ROZDZIAŁ VII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 

zwierząt. 

 

§ 20. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

- zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w Referacie Podatkowym  w terminie 14 dni od 

wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i 

nazwisko oraz adres właściciela, numer identyfikacyjny nadany psu, imię psa, 

- oznakowanie psa w sposób przyjęty w gminie 

- zgłoszenie psów rasy agresywnej – Referat Gospodarki Nieruchomościami i 

Rolnictwa 

-  prowadzenie psa na uwięzi i w nałożonym kagańcu, 

- opłacanie  podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada 

gminy, 

- systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 23, poz. 188 z późn. zm.), która nakłada 

obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na 

żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej 

zaświadczenia o przeprowadzonym  szczepieniu, 

- uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 

agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych 

za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

2)w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

-  stały i skuteczny dozór, 



- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – 

przewodników, 

- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic 

dla dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych 

uchwał rady gminy; 

- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie 

nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w 

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób 

trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

- usuwanie, przez właścicieli lub osoby opiekujące się zwierzęciem, zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 

placach, parkingach, terenach zielonych, postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników,  

§ 21. Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi 

czasowo bez opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz 

zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom.  

 

ROZDZIAŁ VIII 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 22. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na 

następujących obszarach Gminy wyłączonych z produkcji rolnej: 

- w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy, 

- na terenach stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wodociągowych.   

  

§ 23. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z 

produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a 

ponadto: 

- przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 



- gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób 

przewidziany dla ścieków; 

- składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi 

publicznej, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren 

sąsiednich nieruchomości; 

- przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 

zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;  

- pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy 

nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 

uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 

§ 24. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie i dostarczyć do zakładu 

utylizacji. W celu przeprowadzenia tego obowiązku należy skontaktować się z 

właściwą terenową Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

 

§ 25. Obowiązek usuwania padłych lub zabitych zwierząt należy do: 

- osób posiadających zwierzęta, 

- zarządcy drogi, gdy zwierze znajduje się w obrębie pasa drogowego, 

- gminy, w odniesieniu do pozostałych terenów.  

  

 

ROZDZIAŁ IX 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania 

 

§ 26. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób 

prawnych, fizycznych prowadzących przedsiębiorstwa, właścicieli domów 

wielorodzinnych, wspólnot mieszkaniowych, urzędów organów administracji, 

zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkół, placówek oświatowych, 

placówek kulturalno-oświatowych, obiektów produkcyjnych i handlowych itp. są 

objęte obowiązkową deratyzacją.    Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli 

budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

 



§ 27. Deratyzację na wymienionych terenach przeprowadzana będzie przez ich 

właścicieli, zarządców lub użytkowników dwa razy w roku: 

- deratyzacja wiosenna od 15 lutego do 28 lutego każdego roku 

- deratyzacja jesienna od 16 września do 30 września każdego roku  

Uczestnicy akcji deratyzacji w terminie do dwóch tygodni  od jej zakończenia są 

obowiązani złożyć na piśmie sprawozdanie Burmistrzowi.    

 

§ 28. Deratyzacje winne dokonywać specjalistyczne jednostki posiadające 

odpowiednie środki do jej wykonania. 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia końcowe 

 

§ 29. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w 

ustawie z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń ( Dz. U. nr 12 poz. 114 ze zmianami ). 

 

§ 30.  Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, 

sprawuje Burmistrz Zdzieszowic. 

 

§ 31.  Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązująca Uchwała 

Nr XXVIII/192/05 z dnia 28 lutego 2005 r Rady Miejskiej w Zdzieszowicach. 

 

§ 32. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący  

  Rady Miejskiej  

Edward Paciorek  

 

 


