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Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości  i porządku  w gminach  (t.  j.    Dz.  U.  z 2005  r.  Nr  236,  poz.  2008)  Rada Miejska  w Wołczynie 
uchwala, co następuje: po zasięgnięciu opinii Pa Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada 
Gminy Wołczyn  uchwala Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie Gminy Wołczyn,  zwany 
dalej Regulaminem, w następującej treści 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn, zwany dalej Regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn. 

§ 2. 1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o: 

a)ustawie u. c. p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (jednolity tekst  Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami); 

b)ustawie o odpadach należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (jednolity 
tekst z 2010 roku Dz. U. Nr 185 poz. 1243).; 

c)odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy 
o odpadach,  które  ze względu na  swoje  rozmiary  i masę mogą być  zbierane w pojemnikach  stanowiących 
wyposażenie nieruchomości; 

d)odpadach  komunalnych  wielkogabarytowych  –  należy  przez  to  rozumieć  odpady  komunalne 
w rozumieniu  przepisów  ustawy  o odpadach  ,  które  ze  względu  na  swoje  rozmiary  i masę  nie  mogą  być 
zbierane  w pojemnikach  stanowiących  wyposażenie  nieruchomości  np.  stare  meble,  sprzęt  gospodarstwa 
domowego itp.. 

e)odpadach roślinnych  należy przez to rozumieć odpady organiczne powstające w wyniku pielęgnacji 
i uprawiania  publicznych  i prywatnych  terenów zieleni  oraz  gromadzone  selektywnie odpady pochodzenia 
roślinnego z targowisk i cmentarzy; 

f)przedsiębiorstwie  wywozowym  –  należy  przez  to  rozumieć  gminną  jednostkę  organizacyjną  lub 
przedsiębiorstwo  upoważnione w rozumieniu  przepisów  ustawy  u.  c.  p.,  do  świadczenia  usług w zakresie 
zbiórki i transportu odpadów komunalnych lub opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, 

g)właścicielach  nieruchomości  –  rozumie  się  przez  to  podmioty  określone w art.  2 ust.  1 pkt  4 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku, 

h)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, 

i)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. 

2. Pojęcia  inne  od  zdefiniowanych w ust.  1 lit.  c  –  i ,  są  zgodne  z przepisami  ustaw,  o których mowa 
w ust. 1 lit. a – b . 



Id: LXXYURDGHRDJKKAZBONVBKJPE. Projekt Strona 2

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku 

publicznego 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnej zbiórki następujących odpadów: 

1)szkła opakowaniowego białego i kolorowego, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) makulatury, 

4) odpadów komunalnych wielkogabarytowych, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6) odpadów z remontów 

7) odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, 

8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

9) zużytych baterii i akumulatorów. 

2. Dla  potrzeb  selektywnej  zbiórki  odpadów  stosuje  się  specjalnie  oznakowane  pojemniki  lub  worki 
dostarczone  przez  firmę wywozową,  a także  pojemniki  zlokalizowane w miejscach  ogólnie  dostępnych  na 
terenie miasta i gminy. 

3. Wywóz  odpadów  pochodzących  z selektywnej  zbiórki  następuje  zgodnie  z harmonogramem 
ustalonym w umowie z firmą wywozową. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego 
stanu sanitarno–higienicznego nieruchomości. 

2. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego 
ze  śniegu  i lodu  winien  być  realizowany  przez  odgarnięcie  w miejsce  nie  powodujące  zakłóceń  w ruchu 
pieszych  lub pojazdów i podjęcie działań usuwających  lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. 
Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego 
zastosowania. 

3. Obowiązek  określony  w ust.  2 winien  być  zrealizowany  nie  później  jak  w ciągu  24ech  godzin  od 
zaistnienia potrzeby wykonania w/w czynności. 

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

§ 5. 1. Na nieruchomościach lub ich częściach: 

a)mycie  samochodów  może  odbywać  się  jedynie  w miejscach  utwardzonych  i pod  warunkiem,  że 
powstające  ścieki  odprowadzane  są do kanalizacji  sanitarnej  lub gromadzone w sposób umożliwiający  ich 
usunięcie  zgodnie  z wymaganiami  niniejszego  Regulaminu;  w szczególności  ścieki  takie  nie  mogą  być 
bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi, 

b)doraźne  naprawy  i regulacje  samochodów  mogą  się  odbywać  wyłącznie  w miejscach  do  tego  celu 
wyznaczonych  i pod  warunkiem,  że  powstające  odpady  będą  gromadzone  w pojemnikach  do  tego 
przeznaczonych. 

2. Na  nieruchomościach  lub  ich  częściach  takich  jak  chodniki  i podwórka  zabrania  się  prowadzenia 
napraw blacharsko – lakierniczych. 

3. Zabronione  jest  mycie  i naprawa  pojazdów  samochodowych  na  ulicach,  chodnikach,  terenach 
zielonych oraz w parkach i lasach. 

4. Zobowiązuje  się właścicieli  posesji  i działek  rolnych  nie  uprawianych  rolniczo  do  systematycznego 
ich  wykaszania  i utrzymania  w takim  stanie,  aby  nie  powodowały  rozsiewania  się  chwastów  i nie  były 
siedliskiem gryzoni. 

5. Obowiązek określony w ust.  4 nie może być  realizowany poprzez wypalanie  roślinności  znajdującej 
się na posesji lub działce rolnej. 
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki ich rozmieszczania i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Odpady  komunalne  stałe  powstające  na  terenie  nieruchomości  muszą  być  gromadzone 
w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. Nieczystości ciekłe, 
które  nie  są  odprowadzane  do  sieci  kanalizacyjnej  bądź  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  muszą  być 
gromadzone  w zbiornikach  odpowiadających  wymaganiom  wynikającym  z przepisów  odrębnych, 
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994  roku prawo budowlane  (jednolity  tekst  z 2010  r. Nr 243, poz. 
1623 z późn. zmianami). 

2. Jeżeli  na  terenie  nieruchomości  powstają  także  odpady  inne  niż  komunalne,  muszą  być  one 
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami 
określają przepisy odrębne (ustawa o odpadach). 

§ 7. 1. Właściciele  nieruchomości  o zabudowie  jednorodzinnej  i wielorodzinnej  do  5 lokali 
mieszkalnych,  wyposażają  nieruchomość  tylko  w pojemniki  o pojemności  minimum  110  [l],  w ilości 
odpowiadającej ilości mieszkań. 

2. Właściciele  nieruchomości  o zabudowie wielorodzinnej  powyżej  5 lokali mieszkalnych,  wyposażają 
nieruchomość w pojemniki o pojemności od 1100 [l]. 

3. Dopuszcza  się  gromadzenie  odpadów  komunalnych  stałych  w kontenerach  pojemnościach  5 lub 
7 [m3] na cmentarzach. 

4. Zakłady produkcyjne, usługowe i handlowe lub ich placówki powinny posiadać: 

a)dwa  pojemniki  o pojemności minimum  110  [l], w przypadku  zatrudnienia w miejscach  gromadzenia 
odpadów komunalnych stałych do dziesięciu osób; 

b)2  pojemniki  o pojemności  1100  [l] w przypadku  zatrudnienia w miejscu  gromadzenia  śmieci więcej 
jak 10 i mniej jak 50 pracowników; 

c)3  lub  większą  ilość  pojemników  o pojemności  1100  [l]  w przypadku  zatrudnienia  w miejscu 
gromadzenia śmieci więcej jak 50 pracowników. 

§ 8. 1. Do  selektywnego  gromadzenia  odpadów  należy  stosować  pojemniki  o następujących 
ujednoliconych kolorach: 

a)niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę; 

b)żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 

c)zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe 

d)białym z przeznaczeniem na szkło białe. 

Na  terenie  zabudowy  jednorodzinnej  dopuszcza  się  prowadzenie  selektywnej  zbiórki  w workach 
z tworzyw sztucznych. 

2. Odpady  komunalne  wielkogabarytowe  oraz  odpady  budowlane  pochodzące  z remontów  obiektów 
powinny  być  gromadzone  w wydzielonym  miejscu  lub  w specjalnych  kontenerach,  w sposób  nie 
utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione. 

§ 9. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno 
dla  ich  użytkowników  jak  i pracowników  firmy  wywozowej,  w sposób  nie  powodujących  uciążliwości 
i utrudnień dla mieszk 

2. Pojemniki  powinny  być  ustawione  w granicach  nieruchomości,  w miejscu  trwale  oznaczonym,  na 
równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. 

4. Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  utrzymywać  pojemniki  na  odpady,  a także  ich  otoczenie 
w takim  stanie  sanitarnym,  technicznym  i porządkowym,  aby  korzystanie  z nich  mogło  odbywać  się  bez 
przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników. 
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5. Przepisy  ust.  1–4  stosuje  się  odpowiednio  do  ustawiania  koszy  na  odpady  na  drogach  publicznych 
i przystankach komunikacji zbiorowej. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Odpady  komunalne  drobne  zbierane  w pojemnikach  powinny  być  usuwane  z terenu 
nieruchomości  nie  rzadziej  jak  dwa  razy  w miesiącu,  w przypadku  gdy  nieruchomość  zamieszkuje  osoba 
samotna 1 raz w miesiącu. 

2. Selektywnie zebrane odpady komunalne zbierane w pojemnikach do selektywnej zbiórki powinny być 
usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. 

3. Selektywnie  zebrane  odpady  komunalne  w workach  z tworzyw  sztucznych    na  terenie  zabudowy 
jednorodzinnej – powinny być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością jeden raz na miesiąc. 

4. Odpady  biodegradowalne,  które  nie  są  poddawane  kompostowaniu  na  posesji  muszą  być  usuwane 
z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. 

5. Odpady  komunalne  wielkogabarytowe  oraz  odpady  budowlane  pochodzące  z remontów  obiektów 
powinny  być  usuwane  jak  najszybciej,  w terminach  uzgodnionych  z przedsiębiorstwem  wywozowym  lub 
podmiotem prowadzącym zakład utylizacji. 

6. Odpady  niebezpieczne  wysegregowane  z odpadów  komunalnych  należy  dostarczyć  do 
specjalistycznych pojemników na odpady niebezpieczne zlokalizowanych na terenie miasta Wołczyn lub do 
mobilnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 

7. Nieczystości  ciekłe  powinny  być  usuwane  z nieruchomości  z częstotliwością  zapobiegającą 
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak 
nie rzadziej niż raz na cztery miesiące. 

§ 11. Zabrania  się  odprowadzania  odsiąków  z obornika  i ścieków  płynnych  powstałych  w wyniku 
produkcji hodowlanej bydła,  trzody chlewnej  i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych w których 
gromadzone są ścieki bytowe . 

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów 

§ 12. Wszystkie  powstające  na  terenie  nieruchomości  odpady  ulegające  biodegradacji  powinny  być 
gromadzone  w oddzielnych  specjalnie  do  tego  celu  przeznaczonych  pojemnikach  i przekazywane 
przedsiębiorstwu wywozowemu lub kompostowane we własnym zakresie. 

§ 13. 1. Jednostki wywozowe zobowiązane są do ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania. 

2. Maksymalny  poziom  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  kierowanych  do 
składowania  określa  art.  16a  ust.  4 Ustawy  o odpadach  (jednolity  tekst  z 2010  roku  Dz.  U.  Nr  185  poz. 
1243). 

3. Plan  redukcji  ilości  odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do  składowania, 
zebranych na terenie gminy Wołczyn, określa plan gospodarki odpadami gminy Wołczyn. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1.Osoby stale zamieszkujące na terenach wiejskich Gminy Wołczyn i posiadające psa zobowiązane 
są do: 

a)zabezpieczenia  nieruchomości  w sposób  uniemożliwiający  wydostanie  się  psa  z terenu  tej 
nieruchomości do miejsc powszechnie dostępnych, 

b)  oznaczenia  nieruchomości  tablicą  informacyjna  o posiadaniu  psa,  w przypadku  gdy  pies  przebywa 
poza pomieszczeniem przeznaczonym na jego schronienie. 
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§ 15. 1. Zobowiązuje się właścicieli psów do wyprowadzania psa w miejscach publicznych wyłącznie na 
smyczy. Psy agresywne i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieć założony kaganiec. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, 
a pies ma nałożony kaganiec. 

3. Posiadacz  psa  jest  zobowiązany  do  reagowania  w sytuacjach  powodujących  zakłócanie  spokoju, 
porządku, bądź spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa. 

4. Przewożenie psa  środkami komunikacji publicznej  jest możliwe  tylko na zasadach ustalonych przez 
przewoźnika. 

§ 16. 1. Zabrania  się  wprowadzania  psów,  kotów  i innych  zwierząt  domowych  do  sklepów,  lokali 
gastronomicznych,  obiektów  użyteczności  publicznej  i obsługi  ludności,  za  wyjątkiem  zakładów 
weterynaryjnych.  Postanowienie  to  nie  dotyczy  osób  niewidomych,  korzystających  z pomocy  psów 
przewodników. 

2. Zabrania się wprowadzania psów i kotów na tereny i urządzenia służące do zabawy dla dzieci oraz do 
piaskownic. 

3. Zabrania  się  kąpieli  psów  i innych  zwierząt  domowych w otwartych,  ogólnodostępnych  zbiornikach 
wodnych. 

§ 17. Właściciele psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych  przez  swoje  zwierzęta  na  klatce  schodowej  lub  w innych  pomieszczeniach  budynków 
służących  do  wspólnego  użytku  oraz  na  terenach  użytku  publicznego,  takich  jak:  ulice  i chodniki,  parki, 
trawniki,  skwery  itp.  Postanowienie  to  nie  dotyczy  osób  niewidomych,  korzystających  z pomocy  psów 
przewodników. 

§ 18. Rada Miejska, zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (jednolity tekst z – Dz. 
U.  z 2003  roku Nr  106  poz.  1002  z późn.  zmianami)  zarządzi  okresowe wyłapywanie  bezpańskich  psów, 
określając termin i miejsce akcji oraz adres schroniska do którego będą przewiezione. 

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji rolniczej 

§ 19. 1. Zabrania  się  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  nieruchomościach  położonych 
w granicach  administracyjnych miasta Wołczyn.  Zakaz  ten  obejmuje:  konie,  bydło,  trzodę  chlewną,  owce 
i kozy oraz drób powyżej 10 szt. 

2. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta Wołczyn wprowadza się zakaz 
hodowli pszczół, zwierząt futerkowych oraz gołębi. 

3. Zakazy  określone  w ust.  1 i  2 nie  dotyczą  rolników  posiadających  gospodarstwo  rolne  na  terenie 
miasta i będących płatnikami podatku rolnego do gminy. 

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 20. 1. Zobowiązuje  się  właścicieli  nieruchomości  do  przeprowadzania  obowiązkowej  deratyzacji 
dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią) w terminach odpowiednio: 

a)deratyzacja wiosenna od dnia 1 maja do dnia 31 maja; 

b)deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada. 

2. Obowiązkowej  deratyzacji  podlegają wszystkie  obiekty  na  terenie miasta, w szczególności:  budynki 
mieszkalne,  obiekty  użyteczności  publicznej,  zabudowania  gospodarcze,  sklepy,  warsztaty,  obiekty 
przemysłowe,  altany,  pojemniki  na  odpady,  piwnice,  węzły  cieplne,  przyłącza  kanalizacyjne,  kolektory 
sanitarne. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 21. Kontrolę przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Wołczyn powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 
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§ 22. Z  dniem  wejścia  w życie  niniejszej  uchwały  traci  moc  uchwała  Uchwała  Nr  VII/36/2007  Rady 
Miejskiej  w Wołczynie  z dnia  25  kwietnia  2007r.  w sprawie  szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości 
i porządku  na  terenie  Gminy Wołczyn  i Uchwala  Uchwała  NR  IX/57/2011  Rady Miejskiej  w Wołczynie 
z dnia 21czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 
kwietnia  2007  r.  określającej  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  Gminy 
Wołczyn. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

§ 24. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  na  tablicy  ogłoszeń  w Urzędu  Miejskiego  w Wołczynie  oraz  na 
tablicy ogłoszeń w sołectwach. 

§ 25. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 


