
UCHWAŁA NR XXI/195/20 
RADY GMINY WRĘCZYCA WIELKA 

z dnia 29 września 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1439),  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 

Id: 94A9E684-A16E-4513-8116-3F3655B0E9EA. Podpisany Strona 1



Załącznik do uchwały Nr XXI/195/20 

Rady Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 września 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

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

4. Nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość, o której mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. 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 miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie - zwanym dalej  
PSZOK. 

6. Harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony  właścicielowi 
nieruchomości przez uprawniony podmiot. 

7. Pojemniku - rozumie się przez to urządzenie służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
zanieczyszczeń powstających w obrębie dróg publicznych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego. 

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

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, 
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9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Prowadzenia zbiórki niesegregowanych 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 PSZOK 

§ 6. 1. 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 niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

Id: 94A9E684-A16E-4513-8116-3F3655B0E9EA. Podpisany Strona 2



11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

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. Właściciele nieruchomości, których części nieruchomości służą do użytku publicznego zobowiązani są do 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń. 

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

naprawczymi 

§ 8.  Wykonywanie napraw i mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 
może być wykonywane pod warunkiem, że czynności te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. 

Rozdział 6. 
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymanie pojemników 

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. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych, o odpowiedniej kolorystyce 
zgodne z § 4, udostępnia uprawniony podmiot zgodnie z umową zawartą z Gminą. 

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 30l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 50l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 120l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 240l; 

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100l; 

6) pojemniki na odpady o pojemności 4000l; 

7) pojemniki na odpady o pojemności 4500l; 

8) pojemniki na odpady o pojemności 7000l; 

9) pojemniki na odpady o pojemności 1 m3; 

10) worki wykonane z folii PEHD przezroczyste w odpowiedniej kolorystyce, zgodnej z § 4, o pojemności 120l; 

4. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
niesegregowanych odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, na której zamieszkują mieszkańcy 
w ilości: 
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a) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na niesegregowane odpady komunalne, 

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

2) na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym - jeden pojemnik o pojemności 
1100 litrów na niesegregowane odpady komunalne, na każde 15 osób, 

3) na terenie nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie powstają odpady komunalne - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów 
na niesegregowane odpady komunalne, 

4) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych - jeden pojemnik 
o pojemności 30 litrów na niesegregowane odpady komunalne w odległości nie większej niż 200 m od siebie, 

5) na terenach: 

a) zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i biur - nie mniej niż 
jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

b) lokali gastronomicznych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

c) sklepów, hurtowni, lokali handlowych - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

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

e) szkół wszelkiego typu - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów, 

f) pensjonatów, hoteli oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji - nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 1100 litrów, 

g) przychodni i gabinetów lekarskich - nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 litrów, 

h) obiektów sportowych (stadionów, hal widowiskowo-sportowych, itp.) - nie mniej niż jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów. 

5. Ustala się następujące rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości 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 120 litrów lub dwa worki o pojemności 120 litrów każdy, z napisem „Szkłoˮ, 

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

2) na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym: 

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 terenie nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 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) na terenie: 

a) zakładów usługowych, zakładów rzemieślniczych, zakładów produkcyjnych, urzędów i biur - 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 - 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 - 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 - 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 - nie mniej niż po dwa worki na daną 
frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego regulaminu, 

g) przychodni i gabinetów lekarskich - nie mniej niż po jednym worku na daną frakcję odpadów wymienioną 
w §4 niniejszego regulaminu, 

h) obiektów sportowych (stadionów, hal widowiskowo-sportowych, itp.) - nie mniej niż po jednym worku na 
daną frakcję odpadów wymienioną w §4 niniejszego regulaminu. 

§ 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 wyrównanej, utwardzonej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników, 

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

3) pojemniki na odpady powstające w obrębie dróg publicznych, oraz na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego powinny być rozmieszczane w taki sposób by ich liczba była dostosowana do intensywności 
przebywania w nich osób oraz ruchu pieszego, w odległości nie większej niż 200 m od siebie. 

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

5) pojemniki i worki z odpadami 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, 

6) miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym oraz porządkowym 
poprzez czyszczenie, porządkowanie oraz sprzątanie odpadów komunalnych znajdujących się poza 
pojemnikami lub workami, 

7) pojemniki na odpady powinny być poddawane czyszczeniu i dezynfekcji, co najmniej raz w roku, 

8) w pojemnikach i workach na odpady należy gromadzić odpady o odpowiedniej frakcji w zależności od 
przeznaczenia pojemnika, czy worka oraz w ilości nie powodującej ich przeciążenia, 

9) miejsce gromadzenia odpadów należy zabezpieczyć przed działaniem czynników atmosferycznych oraz 
dostępem osób nieupoważnionych i zwierząt. 

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

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

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

1) niesegregowane 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, 
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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, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
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. 

2. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na której 
znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gdzie 
powstają odpady komunalne: 

1) niesegregowane odpady komunalne: 

᠆ 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. 

2) bioodpady, które stanowią odpady komunalne: 

᠆ 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. 

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

᠆ 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. 

4) odpady komunalne rodzaju: zużyte opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe będą usuwane w terminach określonych harmonogramem 
odbioru odpadów, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

3. Odpady  niebezpieczne pochodzenia komunalnego należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do 
PSZOK. 
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4. Przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy na bieżąco we własnym 
zakresie przekazywać do PSZOK. 

5. Zużyte baterie należy umieszczać w oznakowanym pojemniku znajdującym się w Urzędzie Gminy oraz 
należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do PSZOK. 

6. Zużyte akumulatory należy na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do PSZOK. 

7. 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 
PSZOK. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy na bieżąco we własnym zakresie 
przekazywać do PSZOK. 

9. Odpady tekstyliów i odzieży należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK. Dopuszcza się 
przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę odzieży 
na terenie Gminy. 

10. Bioodpady, które nie są gromadzone w pojemnikach można poddać procesowi kompostowania 
w kompostownikach przydomowych lub na bieżąco we własnym zakresie przekazywać do PSZOK. 

11. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych 
w ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 3, właściciel może usunąć odpady zbierane selektywnie poprzez przekazywanie ich 
we własnym zakresie do PSZOK. 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z pojemników w obrębie dróg 
publicznych, oraz z pojemników i worków z terenów przeznaczonych do użytku publicznego - częstotliwość 
powinna być adekwatna do potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się pojemników, jednak nie rzadziej niż 
dwa razy w miesiącu. 

§ 13. 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 wód i gleby oraz zapobiegający procesom gnilnym w zbiorniku, 
jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

Rozdział 8. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilości, a także 
podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 
poprzez selektywne zbieranie odpadów. 

2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się, z zastrzeżeniem 
przepisów odrębnych, prowadzenia przez właścicieli nieruchomości kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na 
miejscu przez właściciela nieruchomości należy je dostarczyć do PSZOK albo umieszczać w przeznaczonych do 
tego celu pojemnikach zgodnie z § 4 a następnie przekazywać uprawnionemu podmiotowi. 

3. Usuwanie, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z budynków, budowli 
oraz złożonych na paletach, 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 

§ 15. 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; 
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2) bezzwłocznego usuwania z obiektów i terenów przeznaczonych do wspólnego użytku odchodów i innych 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe. 

2. Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne jest możliwe, gdy pies będzie wyprowadzany na smyczy. Pies 
rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec. 

3. Nie należy wprowadzać zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy, itp., postanowienie to nie dotyczy osób 
niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów asystujących. 

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 

§ 16. 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 gospodarskie nie będą wyprowadzane poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł 
prawny. 

3. Obornik należy składować w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości na terenie 
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości. 

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

Rozdział 11. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Deratyzację przeprowadza się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej, 
oraz zabudowanej innymi budynkami np. produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi, użyteczności publicznej 
i obsługi ludności. 

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

1) w okresie wiosennym – marzec/kwiecień, 

2) w okresie jesiennym – wrzesień/październik. 

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 

§ 18. 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, listew lub palet drewnianych 
oraz z metalowej siatki, cegły i kamienia, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu 
lub, 

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