
UCHWAŁA NR XVIII/183/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wręczyca Wielka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),  po  uzyskaniu pozytywnej 
opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Kłobucku 

Rada Gminy Wręczyca Wielka 
uchwala: 

§ 1.  

1. Wprowadzić Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wręczyca Wielka, który określa 
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka. 

§ 3.  Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2015 r., poz. 6457) oraz Uchwała Nr XI/102/19 Rady Gminy 
Wręczyca Wielka z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/88/15 Rady Gminy Wręczyca 
Wielka z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Wręczyca Wielka (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2019 r., poz. 6865). 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Prubant 
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/183/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka 

§ 2.  Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Regulaminie - rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wręczyca 
Wielka. 

2. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.). 

3. Właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, o których mowa 
w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

4. Nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z późn. zm.). 

5. Punkcie Selektywnego  Zbierania  Odpadów  Komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez  Wójta 
Gminy Wręczyca Wielka miejsca odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie (skrót: PSZOK). 

6. Harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczonych  właścicielowi 
nieruchomości przez przedsiębiorcę. 

7. Pojemniku - rozumie się przez to urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych  powstających 
w gospodarstwie domowym wykonanym z metalu lub tworzywa sztucznego. 

8. Worku - rozumie się przez to opakowanie jednorazowe służące do selektywnego zbierania odpadów  
komunalnych powstających w gospodarstwie domowym. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 3.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania na terenie swojej nieruchomości należytej 
czystości i porządku, w zakresie: 

1. Prowadzenia  selektywnej  zbiórki następujących frakcji odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady, które nie klasyfikują się do odpadów medycznych, a powstały w gospodarstwie domowym, 
w szczególności igły i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 
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11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, za wyjątkiem opon pochodzących z działalności rolniczej lub innej działalności gospodarczej, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe z drobnych remontów, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Gromadzenia i przygotowania do odbioru na wniosek właściciela nieruchomości odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w maksymalnej ilości 1 m3 w ciągu danego roku. 

3. Prowadzenia zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z popiołem z kotłów 
C.O., powstałych po wyselekcjonowaniu odpadów wymienionych w ust. 1. 

§ 4.  Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1. Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 
powinny być gromadzone w pojemnikach/workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier". 

2. Odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe powinny być gromadzone 
w pojemnikach/workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne". 

3. Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła powinny być gromadzone w pojemnikach/workach 
koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło". 

4. Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady powinny być gromadzone w pojemnikach/workach 
koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio". 

§ 5. 1.  Właściciele nieruchomości realizują obowiązek wynikający z § 3 Regulaminu poprzez: 

1) zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w workach, pojemnikach lub 
miejscach przewidzianych w niniejszym Regulaminie, znajdujących się na terenie nieruchomości, w sposób 
uniemożliwiający mieszanie się poszczególnych frakcji odpadów ze sobą, 

2) pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z częstotliwością i zasadami określonymi w niniejszym 
Regulaminie. 

3) samodzielne dostarczenie do PSZOK selektywnie zebranych odpadów komunalnych na własny koszt. 

Rozdział 3. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

§ 6. 1.  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zapewnia przyjmowanie odpadów 
segregowanych wytworzonych przez mieszkańców gminy, z podziałem na następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady, które nie klasyfikują się do odpadów medycznych, a powstały w gospodarstwie domowym, 
w szczególności igły i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, za wyjątkiem opon pochodzących z działalności rolniczej lub innej działalności gospodarczej, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe z drobnych remontów, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad wynikających z regulaminu 
określającego zasady funkcjonowania PSZOK, umieszczonego na stronie internetowej www.wreczyca-wielka.pl  
lub www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net  . 

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 7. 1.  Właściciele nieruchomości, których części nieruchomości służą do użytku publicznego zobowiązani są 
do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego 
śniegu i lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz 
podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość nieruchomości. 

2. Obowiązki właściciela nieruchomości, na której zlokalizowana jest droga publiczna w zakresie odśnieżania 
i usuwania śliskości zimowej określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 470 z późn. zm.). 

Rozdział 5. 
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

§ 8. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji. 

2. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 
samochodowymi w obrębie nieruchomości wyłącznie pod warunkiem, że czynności te nie są uciążliwe dla 
sąsiednich nieruchomości oraz nie powodują zanieczyszczenia wód i gleby, a powstające odpady są gromadzone 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 6. 
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 9. 1.  Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez zbieranie 
odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach, zgodnie z niniejszym regulaminem.  

2. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy w ilości: 

a) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, 

b) 4 i więcej osób - dwa pojemniki o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, 

2) zabudowanej budynkiem wielolokalowym zamieszkiwanym przez 15 osób i więcej: 

a) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

3) na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne: 

a) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
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4) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i biur - 10 litrów na 
każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności: 

᠆ 120 litrów - do 3 zatrudnionych osób, 

᠆ 240 litrów - powyżej 3 zatrudnionych osób, 

b) lokali gastronomicznych - 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego i zatrudnioną 
osobę, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal czy punkt gastronomiczny, 

c) sklepów, hurtowni, lokali handlowych - 20 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
handlowego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal, 

d) cmentarzy - nie mniej niż dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów na terenie cmentarza, 

e) szkół wszelkiego typu - 2 litry na przedszkolaka, ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 1100 l, 

f) pensjonatów, hoteli oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 10 litrów na jedno łóżko, jednak 
nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

g) przychodni i gabinetów lekarskich – 10 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 240 litrów, 

h) obiektów sportowych (stadionów, hali widowiskowo-sportowych, itp.) - 1 litr na osobę korzystającą 
z obiektu, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów. 

5) komunikacji publicznej, drogach, ciągach pieszo - jezdnych, parkingach, parkach, placach zabaw, przy 
obiektach użyteczności publicznej – jeden pojemnik o pojemności 30 litrów w odległości nie większej niż 
200 m od siebie, a na przystankach komunikacji publicznej - przy wiatach przystankowych lub w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku. 

3. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) zabudowanej budynkiem jednorodzinnym w ilości: 

a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów z napisem "Bio", 

b) jeden worek o pojemności 120 litrów z napisem „Papierˮ, 

c) jeden pojemnik lub dwa worki o pojemności 120 litrów z napisem „Szkłoˮ, 

d) dwa worki o pojemności 120 litrów z napisem „Metale i tworzywa sztuczneˮ, 

2) zabudowanej budynkiem wielolokalowym zamieszkiwanym przez 15 osób i więcej: 

a) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów z napisem „Bioˮ, 

b) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów z napisem „Papierˮ, 

c) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów z napisem „Szkłoˮ, 

d) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów z napisem „Metale i tworzywa sztuczneˮ, 

3) na której znajdują sie domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, jedynie przez część roku, gdzie powstają odpady komunalne: 

a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów z napisem „Bioˮ, 

b) po jednym worku o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego 
regulaminu, 

4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i biur - 2 litrów na 
każdą osobę zatrudnioną, jednak nie mniej niż po jednym worku/pojemniku o pojemności 120 litrów na daną 
frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 
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b) lokali gastronomicznych - 5 litrów na każde miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego i zatrudnioną 
osobę, jednak nie mniej niż po jednym worku/pojemniku o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów 
wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 

c) sklepów, hurtowni, lokali handlowych - 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu 
handlowego, jednak nie mniej niż po jednym worku/pojemniku o pojemności 120 litrów na daną frakcję 
odpadów wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 

d) cmentarzy - nie mniej niż po dwa worki/pojemniki o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów 
wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 

e) szkół wszelkiego typu - 2 litry na przedszkolaka, ucznia i pracownika, jednak nie mniej niż po dwa 
worki/pojemniki o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego 
regulaminu, 

f) pensjonatów, hoteli oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - 10 litrów na jedno łóżko, jednak 
nie mniej niż po dwa worki na daną frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 

g) przychodni i gabinetów lekarskich – 2 litry na każdą osobę wykonującą pracę, jednak nie mniej niż po 
jednym worku na daną frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 

h) obiektów sportowych (stadionów, hali widowiskowo-sportowych, itp.) - 1 litr na osobę korzystającą 
z obiektu, jednak nie mniej niż po jednym worku na daną frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego 
regulaminu. 

4. Worki o pojemności 120 litrów z folii PEHD przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, gdzie została złożona pierwsza 
deklaracja będą dostarczane w ilości określonej w ust. 3 niniejszego paragrafu. W kolejnych miesiącach, 
Wykonawca odbierający odpady komunalne dostarczał będzie do poszczególnych nieruchomości  nowe worki 
w ilości worków odebranych od nieruchomości. 

§ 10. 1.  Ustala się następujące zasady dotyczące rozmieszczania pojemników i worków przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym: 

1) pojemniki i worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości na wyrównanej, utwardzonej 
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, w miejscu łatwo dostępnym dla 
użytkowników, 

2) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie powodowały uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 
sąsiednich nieruchomości oraz osób trzecich, 

3) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza oraz obiekty użyteczności publicznej 
powinny być wyposażone w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych stale 
dostępny dla użytkowników, 

4) urządzenia do gromadzenia odpadów w miejscach publicznych (kosze uliczne) powinny być rozmieszczane 
w miejscach i obiektach szczególnie uczęszczanych - tereny użytku publicznego np. parkingi, parki, place 
zabaw, tereny użytku publicznego, wzdłuż dróg publicznych i chodników, a na przystankach komunikacji 
publicznej przy wiatach przystankowych lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

5) pojemniki i worki powinny być ustawione w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdom 
odbierającym odpady komunalne, bez konieczności wejścia pracowników firmy wywozowej na teren 
nieruchomości, 

6) pojemniki i worki z odpadami komunalnymi powinny być wystawiane przed posesję w miejscu widocznym, 
w sposób  nie powodujący utrudnień w ruchu drogowym, w dniu poprzedzającym odbiór odpadów lub w dniu 
odbioru odpadów do godziny 6.00 rano, 

7) utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez 
czyszczenie i porządkowanie oraz sprzątanie odpadów komunalnych znajdujących się poza pojemnikami lub 
workami, 

8) pojemniki powinny być poddawane czyszczeniu i dezynfekcji, co najmniej raz w roku, 

9) w pojemnikach i workach należy gromadzić odpady o odpowiedniej frakcji w zależności od przeznaczenia 
pojemnika, czy worka oraz w ilości nie powodującej ich przeciążenia, 
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10) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów przed działaniem czynników atmosferycznych oraz dostępem 
osobom nieupoważnionym i zwierzętom, 

§ 11. 1. Zbiorniki bezodpływowe służące do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, spełniające wymagania prawa budowlanego powinny być zlokalizowane w miejscu 
umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.  

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do ilości mieszkańców w taki sposób, aby 
jego opróżnianie nie było konieczne częściej niż raz w tygodniu. W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków 
należy dostosować jej przepustowość do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie wymaganego 
stopnia oczyszczania ścieków, określonego odrębnymi przepisami. 

Rozdział 7. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy:  

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 

᠆ w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

᠆ w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa tygodnie, 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 

᠆ w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

᠆ w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – nie rzadziej niż jeden raz 
na tydzień, 

2) bioodpady, które stanowią odpady komunalne: 

a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym: 

᠆ w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

᠆ w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – nie rzadziej niż jeden raz 
na dwa tygodnie, 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 

᠆ w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad, grudzień – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

᠆ w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik – nie rzadziej niż jeden raz 
na tydzień, 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne, tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne: 

a) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym 

– nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

b) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym 

– nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

4) odpady komunalne rodzaju: zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej będą usuwane 
w terminach określonych harmonogramem odbioru odpadów, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe z drobnych remontów 
prowadzonych samodzielnie (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest) będą usuwane 
z terenu nieruchomości jednorodzinnej, wielolokalowej oraz nieruchomości wykorzystywanej na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe jeden raz w roku w worku typu big – bag o wielkości 1 m3 – po złożeniu 
pisemnego wniosku przez Właściciela.  
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2. Odpady  niebezpieczne pochodzenia komunalnego należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

3. Przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady, które nie klasyfikują się do odpadów medycznych, 
a powstały w gospodarstwie domowym, w szczególności igły i strzykawki należy na bieżąco we własnym zakresie 
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4. Zużyte baterie należy umieszczać z oznakowanym pojemniku znajdującym się w Urzędzie Gminy oraz 
należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Zużyte akumulatory należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – poza 
terminami odbioru, określonymi harmonogramem należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe z drobnych remontów, tj. gruz 
wraz z cegłą i drobną ceramikę należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac remontowo – budowlanych świadczonych przez 
firmę na rzecz właściciela nieruchomości muszą zostać zagospodarowane przez właściciela firmy zgodnie 
z wymaganiami ustawy o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.). 

8. Odpady tekstyliów i odzieży dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Dopuszcza się przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom humanitarnym prowadzącym 
zorganizowaną zbiórkę odzieży na terenie gminy. 

9. Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, które nie są gromadzone w pojemnikach należy poddać 
procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych lub na bieżąco we własnym zakresie przekazywać 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

10. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 1 pkt 3, 
właściciel może usunąć odpady zbierane selektywnie poprzez przekazywanie ich we własnym zakresie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego:  

1) z koszy ulicznych i przystankowych – częstotliwość powinna być adekwatna do potrzeb, nie dopuszczając do 
przepełnienia się koszy, jednak nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi), nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć 
częstotliwość usuwania odpadów. 

§ 14. 1. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych wynika 
z instrukcji ich eksploatacji.  

2. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody określonej wg 
wskaźnika licznika poboru wody lub norm zużycia wody określonych we właściwych przepisach i pojemności 
zbiornika bezodpływowego, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika 
bezodpływowego, wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz zapobiegający 
procesom gnilnym w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

Rozdział 8. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1. Promowanie kompostowania zbieranych selektywnie bioodpadów. Powstające w gospodarstwach 
domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym 
zakresie, np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 
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2. Edukacja ekologiczna promująca zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie 
z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów 
odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne. 

3. Usuwanie wyrobów azbestowych z budynków i budowli może być wykonywane tylko przez 
wyspecjalizowaną firmę, posiadającą zezwolenie odpowiedniego organu. Odpady zawierające azbest należy 
deponować na składowiskach (lub wydzielonych kwaterach) przyjmujących odpady zawierające azbest. 

Rozdział 9. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 16. 1. Właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do:  

1) sprawowania stałego nadzoru i właściwej opieki nad zwierzętami, aby nie stanowiły zagrożenia lub 
uciążliwości dla otoczenia; 

2) bezzwłocznego usuwania z obiektów i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku odchodów i innych 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe. 

2. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do użytku wspólnego wymaga: 

1) prowadzenia psa na smyczy, a w przypadku ras psów uznawanych za agresywne lub psów zachowujących się 
agresywnie i zagrażających otoczeniu, dodatkowo psu należy nałożyć kaganiec; 

2) zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi i innych zwierząt. 

Rozdział 10. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 17. 1. Hodowla zwierząt gospodarskich jest możliwa jedynie na terenach i w budynkach do tego 
przeznaczonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa budowlanego, sanitarnymi i o 
ochronie zwierząt.  

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

2) hodowla nie będzie prowadzić do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) zwierzęta nie będą wyprowadzane poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny. 

3. Płyta do składania obornika powinna spełniać warunki określone w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle 
rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 81). 

4. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w budynkach wielorodzinnych i obiektach im 
przynależnych. 

Rozdział 11. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18. 1. Wyznacza się cały teren gminy jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji polegającej na 
jednoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich nieruchomościach mieszkalnych, użytkowych, zakładach pracy, 
obiektach handlowych, sklepach, magazynach, obiektach przemysłowych, obiektach kolejowych oraz na terenie 
gospodarstw rolnych, przy czym zaleca się stosowanie dwóch różnych rodzajów trutek w ciągu roku.  

2. Deratyzacja winna być prowadzona dwa razy w roku w następujących terminach: 

1) w miesiącu kwietniu, 

2) w miesiącu październiku. 
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3. O terminach przeprowadzenia deratyzacji Gmina informuje mieszkańców za pośrednictwem obwieszczenia 
wywieszonego na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka 
www.wreczyca-wielka.pl  lub www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net  . 

4. Deratyzację należy zakończyć zebraniem pozostałej trutki i padłych gryzoni, które należy przekazać do 
utylizacji. 

Rozdział 12. 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 
zwolnień właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub 

worka na te odpady 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w pierwszej 
kolejności powinni dążyć do zagospodarowania bioodpadów wytworzonych na tej nieruchomości 
w kompostownikach przydomowych.  

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub, 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

3. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w całości 
z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
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