UCHWAŁA NR XXVI/208/12
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie
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 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.poz 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje; uchwala się
§ 1. Ustala się regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Oborniki Śląskie,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr 0150/XXIX/178/08 Rady Miejskiej
w Obornikach Śląskich z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Oborniki Śląskie.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich i w poszczególnych sołectwach Gminy Oborniki
Śląskie.
§ 5. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Obornikach
Śląskich
Henryk Cymerman
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Załącznik do Uchwały nr XXVI/208/12
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE
Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Regulamin niniejszy określa:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach użytku publicznego.
Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
Częstotliwość i zasady wywozu odpadów.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
Inne wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wynikające
z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
Obowiązki odbiorcy odpadów.
Rozdział II

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENACH NIERUCHOMOŚCI
§ 2

1. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do:
1) Utrzymywania porządku i czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego
i estetycznego nieruchomości oraz pojemników na odpady i zbiorników bezodpływowych,
w które wyposażona jest nieruchomość.
2) W szczególności właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
a) likwidacji śliskości chodników położonych wzdłuż nieruchomości poprzez posypywanie
piaskiem, który należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania lub
przy użyciu środków chemicznych przeznaczonych wyłącznie do tego celu, nie
działających szkodliwie na tereny zieleni w tym drzewa i krzewy;
b) usuwania sopli lodu, nawisów śniegu z dachów i gzymsów w budynkach niezwłocznie
po ich powstawaniu;
c) usuwania gałęzi drzew i krzewów zwieszających się nad chodnikami lub zawężających ciągi
komunikacyjne i utrudniających funkcjonalne wykorzystanie przejść lub zagrażających życiu
i zdrowiu.
d) zebrania liści z chodników pochodzących z drzew rosnących wzdłuż ulicy i gromadzenia
ich w workach na chodniku w miejscu umożliwiającym swobodne z niego korzystanie oraz
zgłoszenia zarządcy drogi tego faktu w celu odebrania liści.
e) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie wskazanym
w art. 3 ust.2 pkt 5 oraz art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, a odbierający odpady do
odbierania następujących rodzajów odpadów:
- papieru,
- metalu,
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- tworzywa sztucznego,
- szkła,
- opakowań wielomateriałowych,
- odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji,
ponadto powstających w gospodarstwach domowych:
- przeterminowanych leków i chemikaliów,
- zużytych baterii i akumulatorów,
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
- zużytych opon,
- odpadów zielonych.
3) Odpady selektywnie zbierane powinny być gromadzone w odpowiednich workach i
kontenerach.
4) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub
złożyć na płasko przed włożeniem do pojemnika lub worka.
§3
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania drzew i krzewów w stanie
zapobiegającym wyrządzaniu szkód.
2. W szczególności właściciele mają obowiązek pielęgnowania zieleni niskiej i wysokiej istniejącej
na terenie nieruchomości, zwłaszcza poprzez prowadzenie zabiegów agrotechnicznych,
zapobieganie rozwojowi chorób i szkodników inwazyjnych oraz wykaszania trawy i chwastów – nie
rzadziej niż dwa razy w sezonie wegetacyjnym.
§4
1. Mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niepublicznej może odbywać się za
zgodą jej właściciela tylko w miejscach wyposażonych w utwardzoną i szczelną nawierzchnię
uniemożliwiającą przedostawanie się ścieków do gruntu i wód powierzchniowych.
2. Miejsce mycia samochodu winno ponadto posiadać urządzenie do odprowadzenia, powstających
ścieków do urządzeń kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych.
3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na
terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
Zabrania się:
1) Spalania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych;
2) Wypalania bądź spalania suchych traw, liści, gałęzi i innych pozostałości roślinnych;
3) Wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza zbiorniki przeznaczone do ich gromadzenia;
4) Wylewania do kanalizacji ściekowej zużytych olejów, smarów i innych zanieczyszczeń
pochodzących z napraw lub konserwacji pojazdów;
5) Wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nieprzeznaczonych;
6) Zakopywania /dołowania/ stałych odpadów komunalnych;
7) Gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń pochodzących z nieruchomości na terenach użytku
publicznego w celu ich późniejszego usunięcia;
8) Wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych
/ciekłych i stałych/;
9) Wrzucania do pojemnika na odpady komunalne bytowe: śniegu, lodu, błota, piasku, gruzu,
szlamu lub substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, urządzeń -elektrycznych i elektronicznych, baterii i
akumulatorów, eternitu, świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
przemysłowych i medycznych, gruzu budowlanego, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego.
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Rozdział III

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU NA TERENACH UŻYTKU PUBLICZNEGO
§6

Użytkownikom terenów użyteczności publicznej zabrania się:
1) Niszczenia znajdujących się na tych terenach elementów infrastruktury technicznej takich jak:
ławek, koszy na śmieci, urządzeń zabawowych dla dzieci, instalacji oświetleniowej, tablic
informacyjnych i innych elementów;
2) Niszczenia roślinności niskiej i wysokiej /zieleni/;
3) Hałasowania i zachowywania się w sposób wykraczający poza ogólnie przyjęte normy;
4) Zanieczyszczania wody znajdującej się w zbiornikach wodnych;
5) Jazdy na rowerach i pojazdami mechanicznymi po alejkach parkowych użytkowanych przez
pieszych; zakaz nie dotyczy obsługi terenów zieleni;
6) Wyrzucania i wylewania odpadów na tereny zieleni;
7) Palenia ognisk w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych oraz spalania odpadów
zgromadzonych w koszach ulicznych i pojemnikach na odpady;
8) Odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji
deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.
§7
Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodnika mogą być czasowo zgromadzone
na terenie ciągów komunikacyjnych w sposób niepowodujący zakłóceń w korzystaniu z nich.
§8
Na terenach użytku publicznego zabrania się mycia i wykonywania napraw pojazdów mechanicznych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie napraw
i mycia pojazdów.
§9
Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów poprzez naklejanie plakatów,
reklam, pisanie haseł bądź wykonywanie rysunków bez zgody właściciela lub zarządcy obiektu.
Plakaty, reklamy, ogłoszenia, nekrologi itp. powinny być umieszczone na odpowiednich tablicach,
w gablotach lub na słupach ogłoszeniowych.
§ 10
Właściciele nieruchomości, na terenie których znajdują się place zabaw dla dzieci zobowiązani
są do:
1) Utrzymywania urządzeń małej architektury (m.in. urządzeń zabawowych, ławek, pojemników na
odpady) w należytym stanie technicznym i sanitarnym, zapewniającym bezpieczeństwo i
zachowanie zasad higieny;
2) Wymiany piasku w piaskownicach, co najmniej 1 raz w roku kalendarzowym;
3) Opracowanie regulaminu korzystania z placu zabaw i stosowanie określonych w nim nakazów
i zakazów.
§ 11
1. Na terenach publicznych /drogach, placach, zieleńcach itp./ rozmieszcza się kosze na odpady
w ilości zależnej od potrzeb oraz stopnia natężenia ruchu pieszego.
2. Obowiązek instalowania koszy w pasach dróg publicznych oraz usuwania zgromadzonych
w nich odpadów, ciąży na zarządcy drogi, a na innych nieruchomościach - na ich właścicielu.
§ 12
Placówki handlowe, usługowe, gastronomiczne i inne, w których natężenie ruchu tego wymaga, winny
być wyposażone w pojemniki na odpady w ilości zapewniającej utrzymanie porządku i czystości.
W szczególności pojemniki te winny być umieszczone przy wejściu do obiektu lub na teren.
§ 13
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Organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym oraz targowisk
zapewniają wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów komunalnych
oraz odpowiedniej ilości szaletów przenośnych zarówno na terenie, na którym zorganizowana
jest impreza, zgromadzenie, targowisko jak i na terenach przyległych.
§ 14
Zabrania się umieszczania w koszach usytuowanych w pasach dróg, na placach i terenach zieleni
odpadów komunalnych powstających w lokalach handlowych, gastronomicznych, usługowych
i mieszkalnych.
Rozdział IV

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
§ 15

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia tych odpadów.
§ 16
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy
Oborniki Śląskie:
1) kosze uliczne o pojemności do 120l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 110l do 1100l;
3) worki o pojemności nie mniejszej niż 120l;
3
3
4) kontenery o pojemności do 7m do 21m .
2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej
do ilości i rodzaj produkowanych odpadów, uwzględniając minimum określone w ust. 3.
3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co
najmniej 120l;
2) dla szkół wszelkiego typu i szczebli – co najmniej 3 l tygodniowo na każdego ucznia i 15 l
pracownika, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na szkołę;
3) dla żłobków i przedszkoli - co najmniej 3 l na każde dziecko i 15 l pracownika, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na żłobek i przedszkole;
4) dla lokali handlowych - co najmniej 15 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak
nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 15 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak
nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - co najmniej 15 l tygodniowo na każdą osobę pracującą,
jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na zakład;
7) dla domów opieki, szpitali, – co najmniej 10 l tygodniowo na jedno łóżko i 15 l pracownika;
8) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do
31 października każdego roku i 5 l poza tym okresem;
9) dla targowisk – 50 litrów na każde stanowisko (punkt handlowy na tydzień);
10) dla pozostałych, nie wymienionych powyżej – w zależności od potrzeb.
4 Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny posiadać trwałe oznaczenie
określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z danego pojemnika.
5. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny być utrzymane przez ich właściciela w odpowiednim
stanie sanitarno-higienicznym, muszą spełniać wymagania właściwych Polskich Norm i posiadać
atesty, gwarantujące:
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1) dopasowanie do urządzeń załadowczych specjalistycznych pojazdów wywożącego;
2) bezpieczeństwo użytkownikom podczas gromadzenia odpadów i wywożącemu podczas czynności
opróżniania;
3) długotrwałe użytkowanie.
6. Właściciel nieruchomości, posiadający kubeł o pojemności 80 l, po jego zużyciu technicznym
w wyniku normalnej eksploatacji zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w nowy kubeł
o pojemność od 110 l do 1100l.
§ 17
Kosze na odpady ustawiane w pasach dróg, chodnikach, na przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach użytku publicznego powinny spełniać następujące wymagania:
 pojemność montowanych koszy nie może przekraczać 120 l;
 wygląd zewnętrzny koszy winien być estetyczny i harmonizować z otoczeniem;
 kosze i ich najbliższe otoczenie powinno być utrzymane w czystości i porządku.
§ 18
Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1) Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych
jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2) Pojemność worków winna wynosić nie mniejsza niż 120 l;
3) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących
ujednoliconych kolorach:
a) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
b) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło,
c) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
d) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
4) Dopuszcza się stosowanie opisanych i oznaczonych worków z tworzywa sztucznego,
z zachowaniem kolorystyki opisanej w ust. 3 lub odpowiednio oznakowanych w sposób
umożliwiający skuteczną selekcję odpadów.
5) Dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na których powstają odpady komunalne, dla
celów selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki i kontenery o pojemności minimalnej
1,1 m³ i kolorystyce określonej w ust. 3.
6) Worki do selektywnego gromadzenia odpadów będą dostarczane mieszkańcom w chwili odbioru
tych odpadów, przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie.
7) Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Rozdział V

ZASADY I SPOSOBY GROMADZENIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH
§ 19

1. Każda nieruchomość zabudowana budynkami mieszkalnymi, budynkami zamieszkania
zbiorowego lub obiektami użyteczności publicznej, winna być wyposażona w miejsce do
ustawienia pojemników do gromadzenia stałych odpadów komunalnych, które winno być
utrzymywane w czystości i porządku.
2. Miejsce ustawienia pojemników winno posiadać równą i utwardzoną nawierzchnię zabezpieczoną
przed zbieraniem się wody i błota oraz nie może stwarzać utrudnień dla użytkowników i właścicieli
sąsiednich nieruchomości.
3. W przypadku braku możliwości zlokalizowania miejsca ustawienia pojemników, zapewniającego
łatwy dojazd samochodu, pojemniki mogą być ustawiane w miejscu poza nieruchomością,
po uzyskaniu zgody właściciela terenu i bezzwłocznie odebrane. Wystawiane przez właściciela
nieruchomości w miejsce łatwo dostępne na czas odbioru odpadów.
4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel
nieruchomości.
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5. Pojemniki na stałe odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach
łatwo dostępnych dla pracowników odbiorcy odpadów, w sposób niepowodujący nadmiernych
uciążliwości także dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
6. Ilość oraz wielkość pojemników musi być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów.
7. W przypadkach przejściowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów, dopuszcza
się gromadzenie odpadów stałych w szczelnie zamkniętych workach.
§ 20
1. Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki
i inne pojemniki nienormatywne zapewniające zachowanie porządku i czystości oraz
uniemożliwiające pylenie.
2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym, gromadzenie zmieszanego
gruzu budowlanego luzem.
3. Odpady remontowe, poza granicami placu budowy należy gromadzić w osobnych pojemnikach.
4. Odbiór odpadów powstałych podczas remontów, wykonywanych samodzielnie przez właściciela
nieruchomości, należy zlecić indywidualnie przedsiębiorcy, który w ramach usługi dostarcza
odpowiednie pojemniki, kontenery lub worki plastikowe do gromadzenia takich odpadów
oraz zapewnia ich odbiór.
5. Dopuszcza się wykorzystanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy
uszkodzonych dróg gruntowych - po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy
drogi.
§ 21
1. Ciekłe odpady komunalne winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
Dopuszcza się unieszkodliwianie ciekłych odpadów komunalnych w atestowanych, indywidualnych
systemach oczyszczania ścieków.
2. Wielkość szczelnego zbiornika na odpady ciekłe musi być dostosowana do planowanej
częstotliwości wykonywanej usługi opróżniania zbiornika.
Rozdział VI

CZĘSTOTLIWOŚĆ I ZASADY WYWOZU ODPADÓW
KOMUNALNYCH
§ 22

1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej
lub zamieszkania zbiorowego oraz zabudowy jednorodzinnej winno odbywać się nie rzadziej niż
raz w tygodniu.
2. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z terenów użytku publicznego oraz z terenów
niezamieszkałych a powstają odpady powinno się odbywać wg potrzeb z częstotliwością
zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku. W szczególności częstotliwość ta winna
zapewniać nieprzepełnienie pojemnika.
3. Usuwanie ciekłych odpadów komunalnych powinno się odbywać z częstotliwością i w sposób
zapobiegający przepełnieniu zbiornika.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków
może być wykonywane jedynie przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie
i posiadającego wymagane zezwolenia.
4. Częstotliwość opróżniania osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
5. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego uzależniona jest od jego pojemności
i tempa zapełniania.
6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków
powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki, zanieczyszczenie gleby oraz emisję
zapachów.
7. Dezynfekcja zbiorników powinna odbywać się z częstotliwością stosowną do potrzeb i w sposób,
zapewniający utrzymanie czystości i porządku w jego najbliższym otoczeniu.
§ 23
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Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat
umów oraz dowodów zapłaty za usługi odbioru za opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych.
§ 24
Usuwanie odpadów z nieruchomości odbywa się w dni powszednie w godzinach od 6
Rozdział VII

00

00

do 22 .

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ
ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ
Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO.
§ 25

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
§ 26
Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
§ 27
1.

2.

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy
jednorodzinnej, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do worka, to znaczy umieszczeniu
poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenach
nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej oraz zabudowy wielorodzinnej osiedlowej,
nastąpi po zapewnieniu możliwości swobodnego dojazdu do pojemników.
§ 28

1.

Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pozostałych, od właścicieli
nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej i budownictwa wielorodzinnego –
odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów – regularnie raz na
tydzień;
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości wymienionych w pkt.
1 i 2 - tj. szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne - odbywać się będzie w terminach
podanych przez odbiorcę odpadów, 1 raz na miesiąc;
3) odbiór komunalnych odpadów zielonych (trawa, liście, drobne gałęzie) oraz odpadów
biodegradowalnych - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów,
regularnie raz na tydzień - regularnie raz na tydzień (w okresie wegetacyjnym roślin tj. od
1 kwietnia do 30 listopada każdego roku);
4) odpady leków przeterminowanych należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych na terenie miasta Oborniki Śląskie;
5) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać
w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności
publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w zakresie zbierania tej grupy odpadów lub na bieżąco
deponować w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów;
6) chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin, zużyte
opony oraz metal należy deponować w punktach handlowych, jeżeli istnieje taka możliwość,
lub na bieżąco deponować w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych należy przekazywać
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie zbierania tej grupy odpadów lub do
punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub na bieżąco

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: NTAWV-ICHFN-ZELDL-EUSCI-QTMKL. Podpisany
Strona 8

8)

9)

10)

2.

1.

deponować w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów. Odpady te będą również
odbierane przez podmioty uprawnione – nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku;
odpady budowlano-remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót w niewielkim
wymiarze, w ciągu roku w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być
przekazywane we własnym zakresie do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe inne niż opisane w pkt 9 należy umieszczać w
odpowiednich pojemnikach/kontenerach do zbierania odpadów budowlanych, które zostaną
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z tym podmiotem;
odpady wielkogabarytowe odbierane będą przez podmiot uprawniony trzy razy w roku.
Odpady takie można także osobiście przekazywać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych.
Usuwanie odpadów budowlanych winno odbywać się niezwłocznie po zapełnieniu
pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości. Zabronione jest usuwanie i mieszanie tych
odpadów z innymi odpadami.
§ 29

Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpadów:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterii i akumulatory, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, metali,
opakowań wielomateriałowych.
2) Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz przeterminowanych leków
i chemikalia odbywać się będzie w wyznaczonych miejscach na obszarze Gminy Oborniki
Śląskie. Informacja o planowanych terminach i godzinach zbiórki, podana będzie na stronie
internetowej Gminy Oborniki Śląskie oraz na tablicy ogłoszeń.

§ 30
Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, mogą być gromadzone bezpośrednio
na terenie nieruchomości w kompostowniach przydomowych. Zbieranie i gromadzenie na
przydomowych kompostowniach odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości
(usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów) spełnia wymogi
selektywnego zbierania odpadów zielonych. Kompostowanie powinno się odbywać w sposób nie
powodujący uciążliwość, ani zagrożeń dla sąsiednich nieruchomości.
§ 31
1.
2.
3.

4.

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób zapewniający
ich selektywną zbiórkę.
Na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne można poddać
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu.
Zabrania się gromadzenia różnych odpadów podlegających selektywnej zbiórce w jednym
pojemniku lub worku. W takim przypadku odbiorca ma prawo odmówić jego odbioru w ramach
selektywnej zbiórki odpadów.
Odpady zmieszane podlegają odbiorowi na zasadach ogólnych.
§ 32

Kontrolowanie sposobu realizacji obowiązku opróżniania zbiorników bezodpływowych będzie
dokonywane na podstawie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych. Ilość wywożonych nieczystości
ciekłych winna odpowiadać ilościom zużytej wody wykazanym na rachunkach za wodę, jeżeli budynek
jest podłączony do sieci wodociągowej lub średniemu zużyciu wody na mieszkańca w budynkach,
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które posiadają własne ujęcie lub do których woda dowożona jest beczkowozami, według norm
zużycia, określonych w odrębnych przepisach.
Rozdział VIII INNE WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
§ 33
Zaleca się kompostowanie we własnym zakresie, w sposób nie powodujący uciążliwości dla
otoczenia, lub przekazywanie do kompostowni odpadów roślinnych powstających na terenie
nieruchomości.
§ 34
1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczania
ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez m.in.:
1) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
2) unikanie produktów, które z pewnością trafią na składowisko, czyli nienadających się do
recyklingu, kompostowania;
3) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości.

Rozdział IX

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA
DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED
ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 35

1. Właściciele i opiekunowie zwierząt są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki
nad zwierzętami, w tym w szczególności do niepozostawiania ich bez nadzoru.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie utrzymywanych
zwierząt.
3. Zwierzę powinno być należycie uwiązane lub znajdować się w pomieszczeniu zamkniętym,
lub znajdować się na terenie ogrodzonym uniemożliwiającym samodzielne wydostanie się
zwierzęcia z zachowaniem przepisów o ochronie zwierząt.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi.
§ 36
Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez
nie zanieczyszczeń na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, zieleńce itp.,
a także klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków mieszkalnych i użyteczności
publicznej.
§ 37
Niedopuszczalne jest zakłócanie ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
§ 38
Zabrania się szczucia psami lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać
się niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
§ 39
1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscu mało uczęszczanym i pod warunkiem,
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iż pies posiada kaganiec, a opiekun /właściciel psa/ ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem. Wyjątek ten nie dotyczy ras niebezpiecznych.
2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej.
3. Zakazuje się wyprowadzania psów na tereny sportowe i placów zabaw.
4. Zakazy zawarte w ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą osób niewidomych poruszających się z psem
przewodnikiem i osób niepełnosprawnych poruszających się z psem opiekunem.
§ 40
Psy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację oraz regularnie poddawane
wymaganym szczepieniom według odrębnych przepisów.
§ 41
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Obornikach Śląskich.
§ 42
Na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną wymagane jest zezwolenie.

Rozdział X

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 43

Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich z wyłączeniem drobiu i królików
na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych miasta w promieniu 15 m
od budynków mieszkalnych oraz 100 m od urzędów, organów administracji, szkół i placówek
w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, instytucji kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej.
§ 44
1. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów oraz
nieczystości powstających w związku z chowem zwierząt w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami.
2. Nieczystości nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
3. Gnojówkę oraz gnojowicę należy gromadzić w oddzielnych od ciekłych odpadów komunalnych,
szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
§ 45
Na terenach nie wymienionych w § 43 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości powinny być zabezpieczone przed
samowolnym opuszczaniem tej nieruchomości.
2) Hodowla nie powoduje nadmiernych w stosunku do nieruchomości sąsiednich.
§ 46
Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło teren użytku publicznego obowiązany jest do niezwłocznego
uprzątnięcia zanieczyszczenia.
§ 47
Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania odchodów
pozostawionych przez te zwierzęta w miejscu postoju tych zwierząt lub przemieszczania się ich, jeżeli
miejscami tymi są utwardzone lub wyasfaltowane drogi i place publiczne.
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Rozdział XI

OBSZARY PODLEGAJĄCE
OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 48

Obowiązkową deratyzacją, przeprowadzaną raz w roku, objęte są nieruchomości zabudowane
budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomości,
w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
§ 49
Deratyzację na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi przeprowadza
się w miarę potrzeby.
Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.

Rozdział XII

OBOWIĄZKI ODBIORCY ODPADÓW
§ 50

Odbiorcy odpadów ciekłych zobowiązani są do:
1) dokonywania odbioru i transportu odpadów samochodami specjalistycznymi przystosowanymi
do przewożenia odpadów w sposób zabezpieczający przez rozsypywaniem, wylewaniem,
pyleniem itp. oraz czytelne oznakowanymi poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy;
2) utrzymywania pojazdów w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym;
3) usuwanie zanieczyszczeń powstałych w trakcie dokonywania odbioru lub transportu odpadów;
4) zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów; umowa winna zawierać: oznaczenie
stron, datę zawarcia umowy, numer zezwolenia które posiada odbiorca odpadów, zakres
wykonywanej usługi, w szczególności określenie ilości i częstotliwości odbioru odpadów;
5) wystawiania dokumentu poświadczającego wykonanie usługi – dowodu zapłaty.

Rozdział XIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 51

Niewykonywanie obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega odpowiedzialności
karnej określonej w ustawie.
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