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UCHWAŁA NR XXV/177/2013
RADY GMINY SKARBIMIERZ
z dnia 18 marca 2013 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 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 Brzegu, Rada Gminy Skarbimierz uchwala, co następuje:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SKARBIMIERZ
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz, zwany dalej
Regulaminem.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);
2) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, dalej: WPGO – należy przez to rozumieć obowiązujący Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego;
3) PSZOK – rozumie się przez to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 4 oraz art. 2 ust. 3 ustawy;
5) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której przebywa co najmniej
jedna osoba fizyczna z zamiarem stałego pobytu.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) gromadzenie odpadów komunalnych w opisanych w rozdziale III pojemnikach;
2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych z podziałem na:
a) papier,
b) tworzywa sztuczne,
c) szkło,
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d) metal,
e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe,
k) zużyte opony,
3) gromadzenie odpadów segregowanych w pojemnikach, w które są wyposażone grupy mieszkańców.
§ 3.1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek, określony w ust. 1, powinien być realizowany poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, w sposób zapewniający ochronę terenów zieleni, ze szczególnym
uwzględnieniem drzew i krzewów.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z dachów oraz gzymsów sopli
lodowych i zawisów śniegowych, w zakresie w jakim mogą one zagrażać bezpieczeństwu osób i rzeczy znajdujących się na terenach służących do użytku publicznego.
§ 4.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w obrębie nieruchomości,
z wyjątkiem nieruchomości służącej do użytku publicznego, na utwardzonej i nieprzepuszczalnej powierzchni,
przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób uniemożliwiający przedostanie się wytworzonych
ścieków do gruntu i wód, w szczególności poprzez ich odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie naprawy
doraźne i powinny być wykonywane w sposób nie powodujący uciążliwości oraz nie powodujący zanieczyszczeń środowiska. Odpady powstałe w wyniku naprawy powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych lub przekazane do właściwej utylizacji.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w pojemnikach
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszej uchwale.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady komunalne o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l,1100 l, 2500 l oraz kontenery
o pojemności od 2000 l do 10 000 l;
2) pojemniki na odpady segregowane o pojemności: od 110 l do 2500 l;
3) pojemniki na odpady biodegradowalne i zielone o pojemności: 110 l, 120 l i 240 l;
4) kontenery na odpady budowlane i gruz o pojemności od 120 l do 15000 l;
5) kontener do zbierania odpadów niebezpiecznych;
6) kontener do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia;
8) pojemniki na zużyte baterie i akumulatory;
9) kontener do zbierania zużytych opon;
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10) kontener do zbierania odpadów wielkogabarytowych;
11) kosze uliczne o pojemności powyżej 20 l.
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny gromadzone są w pojemnikach
o minimalnej pojemności co najmniej 110 l.
4. Nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki o pojemności dostosowanej do ilości osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości wywozu odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnienie oraz
przeciążenie pojemnika (na 2 osoby przypada jeden pojemnik 110 l lub 120 l; na 3, 4, 5 i 6 osób przypada jeden
pojemnik 240 l, lub dwa 120 l; na 7 i więcej osób przypada jeden pojemnik 240 l i jeden 120 l).
5. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i rodzaj pojemników
do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu odpadów.
6. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników lub kontenerów szczelnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
§ 6.1. Ustala się następujące zasady w zakresie obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy:
1) właściciel nieruchomości, który zgodnie ze złożoną deklaracją zbiera selektywnie u źródła frakcje odpadów
komunalnych wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 ppkt a do e niniejszego regulaminu oddaje odpady do niżej
opisanych pojemników zbiorczych z uwzględnieniem następujących zasad:
a) pojemnik zbiorczy „siatkowy” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe oraz
złom, w tym opakowania aluminiowe, papier oraz makulaturę,
b) pojemnik zbiorczy zielony – z przeznaczeniem na szkło,
c) czarny lub szary – z przeznaczeniem na pozostałe odpady zmieszane po segregacji.
2) właściciel nieruchomości zamieszkałej, który nie zadeklarował prowadzenia selektywnego zbierania odpadów wyposaża nieruchomość w pojemnik/i koloru czarnego lub szarego na odpady zmieszane.
§ 7.1. Podczas lokalizowania pojemników na odpady komunalne należy uwzględniać przepisy 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 75, poz. 690 z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w takim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez mycie i dezynfekcję tych pojemników.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Odpady komunalne powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego systematycznie, w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tak często aby pojemniki do ich zbierania nie przepełniały się.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości odbywa się, poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
3. Przeterminowane leki powinny być przekazywane do aptek lub placówek służby zdrowia, w których
znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki takich leków lub dostarczone do PSZOK.
4. Selektywna zbiórka chemikaliów i opakowań po chemikaliach i lekach odbywa się poprzez dostarczenie
do PSZOK.
5. Selektywna zbiórka zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe odbywa
się poprzez dostarczenie ich do punktu zbiórki rozmieszczonych w szkołach i budynku Urzędu Gminy lub
do PSZOK.
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6. Selektywna zbiórka akumulatorów przemysłowych i samochodowych, olejów przepracowanych odbywa
się poprzez motoryzacyjne punkty serwisowe, sklepy z artykułami motoryzacyjnymi, stacje benzynowe lub
poprzez dostarczenie do PSZOK .
7. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także mebli i innych odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie zorganizowanej zbiórki w określonych miejscach na terenie nieruchomości lub
do pojemników dostarczonych doraźnie lub poprzez dostarczenie do PSZOK.
8. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych odbywa się
poprzez oddanie tych odpadów do PSZOK w podziale na grupy:
1) gruz betonowy i ceglany;
2) drewno;
3) pozostałe odpady budowlano-remontowe.
9. Do PSZOK można dostarczać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe
z nieruchomości zamieszkałych, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty.
10. Zużyte opony – powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach
w wyznaczonych punktach zbiórki lub dostarczone do PSZOK.
11. Odpady zielone – powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych pojemnikach,
przy czym wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych uważa się za spełniony również w przypadku
zbierania i gromadzenia na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych, po uprzednim zgłoszeniu
tego faktu zgodnie z odrębnymi przepisami.
12. Właściciel nieruchomości powinien umożliwić podmiotowi uprawnionemu odbiór odpadów komunalnych w dniu ich wywozu.
§ 9.1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:
1) dla odpadów segregowanych zbiorczo – raz na miesiąc;
2) dla odpadów segregowanych i niesegregowanych – raz na miesiąc.
§ 10.1. Nieczystości ciekłe powstające na terenie nieruchomości winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków bądź gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom określonym w odrębnych przepisach.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych.
3. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących
na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
4. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych powinien odbywać się specjalnie do tego celu
przeznaczonymi pojazdami.
5. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i powinny być przetransportowane
do stacji zlewnej.
6. W celu wykonania obowiązku, określonego w ust. 2, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli – do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 11. W oparciu o WPGO podejmowane będą działania zmierzające do:
1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;
2) zwiększenia udziału odzysku w recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury;
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3) zwiększenia ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów komunalnych;
4) eliminacji dzikich składowisk;
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów;
7) objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych,
w tym selektywnym systemem zbierania odpadów;
8) operator i przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z nieruchomości położonych w granicach Gminy
mają obowiązek transportowania tych odpadów zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Planu.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa i środków
ostrożności w celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
2. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku powinno odbywać się poprzez
prowadzenie psa na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych lub w inny sposób zagrażających otoczeniu
– na smyczy z nałożonym kagańcem.
3. Zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych w terenie zabudowanym.
5. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,
z wyjątkiem lecznic weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów – przewodników.
6. Nieruchomość powinna być zabezpieczona przed wydostaniem się zwierząt domowych na zewnątrz,
tak by nie stwarzały one jakiegokolwiek zagrożenia.
Rozdział VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wymaga:
1) zapewnienia braku uciążliwości dla innych nieruchomości, w tym poprzez zapewnienie gromadzenia
i usuwania powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z przepisami i nie powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
3) podjęcia działań zapobiegających niekontrolowanemu przedostaniu się zwierząt gospodarskich poza teren
nieruchomości;
4) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki oraz innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie w miejscach publicznych.
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane na terenie objętym deratyzacją poprzedzone akcją sanitarno – porządkową.
2. Deratyzacja powinna być przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w terminie od 1 marca do 31 marca i od 1 października do 31 października każdego roku.
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3. W przypadku wystąpienia plagi szczurów, w okresie po przeprowadzonej akcji deratyzacji, właściciele
nieruchomości mieszczących się na terenie gminy Skarbimierz, przeprowadzają dodatkową akcję deratyzacji,
poza ustalonym terminem.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.
§ 16. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr X/79/2003 Rady
Gminy Skarbimierz z dnia 29.10.2003 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Skarbimierz z późn. zm.
§ 17. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarbimierz.
Przewodniczący
Rady Gminy
Marek Kołodziej

