
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/246/12 

RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 10 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek  

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 samo-

rządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 84, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142  

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 1 i art. 22 ust. 2 ustawy  

z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-

tarnego w Opolu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

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

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) selektywnym zbieraniu - należy przez to rozumieć działanie zdefiniowane w ustawie o odpadach;  

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);  

3) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwie-

rząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002);  

4) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (j.t. Dz. U.  

z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);  

5) ustawie o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich – należy przez to rozumieć ustawę  

z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);  

6) zbieraniu odpadów - należy przez to rozumieć działanie zdefiniowane w ustawie o odpadach;  
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7) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć zbiorniki w rozumieniu ustawy;  

8) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu ustawy o ochronie zwierząt;  

9) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta w rozumieniu ustawy o organizacji ho-

dowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

z uwzględnieniem wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno 

- higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki (opisane w rozdz. 3 niniejszego regulaminu) i gromadzenie  

w nich odpadów komunalnych;  

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów (opisane w rozdz. 3 ni-

niejszego regulaminu);  

3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących strumieni odpadów:  

a) papieru,  

b) metali,  

c) tworzyw sztucznych,  

d) szkła,  

e) opakowań wielomateriałowych,  

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biode-

gradacji,  

g) odpadów zielonych,  

h) przeterminowanych leków i chemikaliów,  

i) zużytych baterii i akumulatorów,  

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

k) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

m) zużytych opon;  

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do 

odbioru;  

5) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych i postępowanie z nimi zgodnie  

z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach;  

6) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w celu niedopuszczania  

do przepełniania się zbiorników;  

7) systematyczne i niezwłoczne porządkowanie terenu nieruchomości, utwardzonych części terenu oraz chod-

ników położonych wzdłuż nieruchomości tj. niedopuszczanie do zalegania błota, śniegu, lodu i innych za-

nieczyszczeń;  

8) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostawaniem się na tereny przyległe odpadów oraz innych substan-

cji ciekłych i stałych;  

9) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych 

powstałych w wyniku remontu lub modernizacji lokali i budynków.  
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§ 4.1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu, błota i lodu winien być niezwłocznie realizowany przez odgar-

nięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań ograniczających 

śliskość chodnika położonego wzdłuż nieruchomości.  

2. Przez niezwłoczne usunięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, błota, śnie-

gu, lodu.  

§ 5.1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają obowiązek 

ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na odpady oraz ich opróżniania z częstotliwością zapo-

biegającą przepełnieniu.  

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się piaskownice przeznaczone dla dzieci mają obowią-

zek wymiany piasku z częstotliwością uniemożliwiającą zanieczyszczenie zagrażające zakażeniami chorobami 

bakteryjnymi, pasożytniczymi i zakaźnymi chorobami odzwierzęcymi, co najmniej raz w roku, po sezonie zi-

mowym, najpóźniej do 30 kwietnia danego roku.  

3. Placówki handlowe, gastronomiczne, prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do wyposa-

żenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych oraz ustawienia pojemników przeznaczonych  

na selektywną zbiórkę odpadów.  

4. Właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia 

wystarczającej ilości pojemników do gromadzenia odpadów.  

§ 6.1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na terenie nierucho-

mości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, poboczach dróg, 

placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych oraz innych 

wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych).  

2. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod wa-

runkiem stosowania środków ulegających biodegradacji. Powstające ścieki należy odprowadzać do kanalizacji 

sanitarnej lub gromadzić w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach.  

3. Ścieki, o których mowa w ust. 2, nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub 

do ziemi, ani powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości lub nieruchomo-

ści sąsiedniej.  

4. Dopuszcza się dokonywanie napraw doraźnych i regulacji pojazdów mechanicznych, w miejscach wy-

łącznie do tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej (np. garaże, parkingi z „kanałami” do prze-

glądu), pod następującymi warunkami:  

1) powyższe czynności nie będą powodowały uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i dla środowiska;  

2) powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.  

5. Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych poza warsztatami  

naprawczymi (np. wymiana żarówek, wymiana świec zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie płynów itp.), 

pod następującymi warunkami:  

1) zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu miejsca naprawy;  

2) zapewnienia porządku i czystości w miejscu naprawy oraz niepowstawania ścieków zawierających oleje, 

smary i zanieczyszczenia ropopochodne;  

3) niepowodowania uciążliwości dla środowiska (hałasu, emisji spalin).  

6. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów mechanicznych w wyniku, których powstają odpady nie-

bezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia.  

Dotyczy to w szczególności: napraw blacharsko-lakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i ole-

jów eksploatacyjnych, naprawy i mycia silnika.  

§ 7. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:  

1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, sub-

stancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospo-

darczej, gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;  
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2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;  

3) samodzielnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych oraz opróżniania szamb i wywożenia nieczy-

stości płynnych na tereny nieprzeznaczone do tych celów;  

4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu.  

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych  

§ 8.l. Odpady komunalne, powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone w pojemnikach odpowiadają-

cych wymaganiom określonym w niniejszej uchwale, natomiast nieczystości płynne, powstające na terenie nieru-

chomości, winny być odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni, bądź do szczelnych 

zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów.  

2. Władający nieruchomością ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności 

uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.  

3. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny 

być szczelne i trwałe, pojemniki dodatkowo zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyła-

dunku przez podmiot uprawniony.  

4. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie nieru-

chomości.  

§ 9. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów to:  

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 l;  

2) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne:  

a) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności 120 l i 240 l,  

b) w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1 100 l;  

3) pojemniki na odpady komunalne z selektywnej zbiórki o pojemności 1 100 l w zabudowie wielorodzinnej;  

4) pojemniki na odpady komunalne z selektywnej zbiórki o pojemności 35 l, 60 l i 120 l w zabudowie jedno-

rodzinnej;  

5) w zależności od rodzaju odpadu będą stosowane odpowiednio podpisane pojemniki o następującej kolory-

styce:  

a) pojemnik w kolorze żółtym z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe – papier, tektura, opakowania 

z papieru i tektury, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali 

oraz opakowania wielomateriałowe,  

b)  pojemnik w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło oraz opakowania ze szkła, z wyjątkiem 

stłuczki szklanej (szkło okienne),  

c) pojemnik w kolorze czarnym z przeznaczeniem na pozostałości po segregacji zmieszanych odpadów 

komunalnych i odpady komunalne zmieszane,  

d) pojemnik w kolorze brązowym z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji i na odpady zielone;  

6) kontenery ustawione w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na odpady, tj. zuży-

te baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

budowlane i remontowe w ilościach do 500 kg, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony.  

§ 10. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach  

o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:  

1) ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa do-

mowego przypadający na jednego mieszkańca w ilości 41 litrów/2 tyg.;  

2) rodzina 1 - osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności, co najmniej 120 1;  
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3) rodzina 2 - osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności, co najmniej 240 1;  

4) rodzina 3 - 4 osobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w pojemnik o pojemności, co najmniej 

120 l i 240 1;  

5) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki zapewniające pokrycie zapo-

trzebowania według norm;  

6) właściciele nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 

mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy;  

7) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający, zobowiązani 

są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, dostosowując pojemność po-

jemników do norm:  

a) dla szkół i przedszkoli - 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika,  

b) dla lokali handlowych - 5 l na każde 1 m
2 

powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l  

na każdy lokal,  

c) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 

120 l na każdy lokal,  

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych - 11 l na osobę, lecz nie mniej niż jeden po-

jemnik 120 l na każdy lokal, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,  

e) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od l marca do 31 października każdego roku 

i 5 l poza tym okresem,  

f) dla cmentarzy - 5 l na 10 m
2 
powierzchni cmentarza.  

§ 11. Właściciele nieruchomości mają obowiązek prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego 

zbierania i przekazywania do odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpa-

dy zielone - mogą być kompostowane w przydomowych kompostowniach, zbierane do pojemników w od-

powiednim kolorze;  

2) odpady tj. papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe - zbierane do pojemni-

ków w odpowiednim kolorze;  

3) zużyte baterie i akumulatory - zbierane w ustawionych pojemnikach w placówkach oświatowych i obiek-

tach użyteczności publicznej lub dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

4) przeterminowane leki i chemikalia - zbierane w specjalistycznych pojemnikach ustawionych w aptekach 

lub dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - zbierany w punktach sprzedaży posiadających numer rejestrowy 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (na zasadzie wymiany nowy sprzęt na stary, zużyty) lub dostar-

czany do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe - usuwane na indywidualne zgłoszenie lub dostarczane do Punktu Selek-

tywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;  

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony - wystawiane przed posesję zgodnie z harmonogramem 

w ramach tzw. „wystawki” lub dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

§ 12. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczysto-

ści płynnych:  

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i § 23 

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) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz wyselekcjonowane należy ustawiać w miej-

scu wyodrębnionym, utwardzonym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, zgodnie z har-

monogramem. W zabudowie wysokiej zaleca się, aby pojemniki były usytuowane przed frontem budynku 

w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, zatoki parkingowe oraz w obrębie trawników;  
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3) miejsca ustawienia pojemników oraz komory i szyby zsypowe w budynkach właściciel nieruchomości jest 

obowiązany utrzymywać w czystości;  

4) pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach oraz 

innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

a) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez 

wszystkich użytkowników ww. terenów,  

b) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony,  

c) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

pieszych i przebywania znacznej ilości osób,  

d) powinny być utrzymywane w czystości,  

e) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów;  

5) szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe muszą być zlokali-

zowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu 

ich opróżnienia.  

§ 13.1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej nieru-

chomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w po-

jemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpa-

dami określają przepisy odrębne.  

2. Odpady niebezpieczne, inne niż wymienione w ust. l, powstające na terenie nieruchomości należy gro-

madzić oddzielnie, dostarczać je do najbliżej ustawionego specjalistycznego pojemnika lub do siedziby firmy 

posiadającej stosowne zezwolenia lub do PSZOK.  

§ 14. 1. Dopuszcza się gromadzenie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości 

w wydzielonym miejscu w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości.  

2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac remontowo-budowlanych 

wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace, odrębnych pojemnikach (kontenerach),  

w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez innych użytkowników.  

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 15.l. Z terenu nieruchomości odpady powinny być zbierane i usuwane systematycznie.  

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się:  

1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są w cyklu dwutygodniowym w zabudowie jednorodzinnej 

i w cyklu tygodniowym w zabudowie wielorodzinnej;  

2) odpady z selektywnej zbiórki odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej  

i w cyklu tygodniowym w zabudowie wielorodzinnej;  

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpa-

dy zielone odbierane są nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie między 1 kwietnia a 30 listopada, a w po-

zostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu:  

4) nieczystości ciekłe - nie należy dopuszczać do przepełniania zbiorników do gromadzenia i nie dopuszczać 

do wylewania na teren nieruchomości.  

3. Odpady selektywnie zbierane, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3 - 7 będą oddawane według indywidualnych 

potrzeb mieszkańców nieruchomości tak, aby nie zagrażały zdrowiu człowieka oraz środowisku naturalnemu.  

§ 16.1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku pu-

blicznego:  

1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia odpa-

dów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska;  
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2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się na zgłoszenie zarządzającego.  

2. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eks-

ploatacji.  

3. W przypadku zanieczyszczenia drogi publicznej, nieruchomości własnej lub nieruchomości innych osób 

należy, niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia.  

§ 17. Sposób pozbywania się odpadów:  

1) odpady komunalne, niesegregowane i z selektywnej zbiórki, są odbierane od właścicieli nieruchomości 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych w gminie;  

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy usuwać z nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsię-

biorcą podczas okresowych zbiórek;  

3) właściciele kompostowników odpadów roślinnych są zobowiązani do systematycznego zagospodarowywa-

nia odpadów, aby nie powodować zanieczyszczenia ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.  

§ 18.1. Wywóz odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winien odbywać się specjalnie do tego 

przeznaczonymi pojazdami do punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków.  

2. Stałe odpady komunalne powinny być składowane na składowisku odpadów.  

3. Nieczystości ciekłe winny być wywożone przez przedsiębiorców posiadających zezwolenia na prowa-

dzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.  

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 19.1. Gospodarka odpadami w województwie opiera się na wskazanych w planie regionach gospodarki 

odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz pozostałości  

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane tylko i wy-

łącznie w ramach danego regionu. Gmina Ozimek należy do Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami.  

2. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania, co najmniej następujących rodzajów odpadów komu-

nalnych tj.: odpady zielone z pielęgnacji ogrodów i parków, papier i tektura, odpady opakowaniowe ze szkła  

w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlano - remontowe.  

3. Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.  

4. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej ko-

lejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomo-

wych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich.  

5. Organizacja w gminie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów  

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszcze-

niem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 21.l. Do obowiązków właścicieli psów należy:  

1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, oraz  

w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się poza teren ogrodzony;  

2) wyprowadzanie psa na smyczy, a agresywne psy w kagańcach.  

2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:  
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1) stały i skuteczny dozór;  

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych  

dla zwierząt, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników;  

3) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci;  

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych  

dla ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem. 

Nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;  

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce  

w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wy-

kluczający dostęp osób trzecich;  

6) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe  

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 

alejkach spacerowych, klatkach schodowych.  

3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani za-

bezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

4. Zwierzęta egzotyczne mogą być wyprowadzane poza lokal jedynie na uwięzi (lub w klatce).  

§ 22. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny:  

1) wykazywać szczególną dbałość oto, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju mieszkań-

ców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymanie nie naruszało przepisów 

higieniczno - sanitarnych powszechnie obowiązujących;  

2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając w ten sposób 

rozprzestrzenianiu się chorób;  

3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostawaniem się poza nią oraz 

oznaczyć nieruchomość tabliczką informacyjną z napisem lub wizerunkiem psa.  

§ 23.1. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia.  

2. Wykonanie tego obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru  

i unieszkodliwiania padłych zwierząt i posiadających stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami 

weterynaryjnymi.  

3. Gmina Ozimek zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki.  

§ 24.1. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych 

przez przewoźnika.  

2. Przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki 

ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach prze-

znaczonych do wspólnego lub publicznego użytku.  

Rozdział 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach  

wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 25.1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej jest dopuszczal-

ne w przypadku:  

1) istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U.  

z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późń. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361);  

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).  
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2. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:  

1) wewnątrz mieszkań;  

2) w pomieszczeniach niezaprojektowanych i nieprzeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów 

mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy;  

3) na terenie nieruchomości wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru 

zabytków;  

4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi przepisami 

prawa wodnego;  

5) na terenach rekreacyjnych.  

§ 26.1. Utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby  

nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwych 

zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiek-

tach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.  

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania  

i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich 

winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem, w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 

przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:  

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych;  

2) gromadzić i usuwać nieczystości stałe i płynne, w sposób przewidziany w ustawie o odpadach;  

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią.  

4. Pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) ustawionych w odległości, co najmniej 5 m od granicy 

nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomo-

ści sąsiadujących z terenem hodowli.  

5. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą zwierząt przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwie-

rzyńcach, stanowiących własność cyrków lub klubów sportowo - rekreacyjnych.  

§ 27. Padłe zwierzęta należy przekazywać jednostkom zajmującym się usuwaniem, transportem i unieszko-

dliwianiem, posiadającym wszelkie uregulowania w tym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 28.1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 

szczury i myszy zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania deratyzacji na terenie posesji.  

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, w szczegól-

ności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, wiaty śmietnikowe, po-

mieszczenia produkcyjne i magazyny.  

3. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji 2 razy w roku: do dnia 15 kwietnia i do 15 paź-

dziernika każdego roku.  

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Ozimka okre-

śli, poprzez zarządzenie, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podle-

gające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.  

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe  

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ozimka.  
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§ 30. Traci moc uchwała Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2007 roku w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ozimek.  

§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Opolskiego.  

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej  

 

Joachim Wiesbach 
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