PROJEKT
UCHWAŁA NR …........................................
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia …………………………..
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, uchwala się co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Zębowice „Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Zębowice” w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XIII/93/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zębowice.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zębowice.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Załącznik do uchwały ……….………….
RADY GMINY ZĘBOWICE
z dnia ……………………………………

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY
ZĘBOWICE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
2. W sprawach dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250 z późn. zm.).
§ 2.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz.21 z późn. zm.);
3) nieruchomości - należy przez nie rozumieć nieruchomości zgodnie z treścią art. 46
Kodeksu cywilnego;
4) właścicielu nieruchomości - należy przez niego rozumieć podmiot, o którym mowa

w art. 2 ust. l pkt 4 ustawy;
5) firmie wywozowej – należy przez nią rozumieć przedsiębiorcę realizującego
zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina podpisała umowę, jak również
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych
z wywozem nieczystości ciekłych;
6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez nie rozumieć jeden
ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się
tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być
umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju
odpadów z budów i remontów;
7) odpadach komunalnych - należy przez nie rozumieć odpady zgodnie z treścią
art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;
8) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez nie rozumieć odpady zgodnie
z treścią art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach;
9) odpadach zielonych - należy przez nie rozumieć odpady zgodnie z treścią art. 3
ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach;
10) odpadach budowlano - remontowych - rozumie się przez nie frakcję odpadów
pochodzących z remontów, budów i rozbiórek;
11) nieczystościach ciekłych - należy przez nie rozumieć nieczystości zgodnie z treścią
art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
12) zbiornikach bezodpływowych - należy przez nie rozumieć zbiorniki zgodnie
z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;
13) zbieraniu odpadów - należy przez nie rozumieć zbieranie zgodnie z treścią art. 3
ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach;
14) zwierzętach domowych - należy je rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2013 r. poz. 856 z późn.
zm.);
15) zwierzętach gospodarskich - należy je rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U z 2007r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.);
16) zabudowie jednorodzinnej – należy przez nią rozumieć zabudowę zgodnie z § 3
pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.);
17) zabudowie wielorodzinnej – należy przez nią rozumieć zabudowę, na którą
składają się budynki wielomieszkaniowe i wielolokalowe, a więc takie, które nie
spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2015
r. poz. 1422 z późn. zm.).

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
§ 3.
Za utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz chodnikach
położonych wzdłuż nieruchomości odpowiadają właściciele tych nieruchomości
niezależnie od stopnia zabudowy, rodzaju zabudowy i charakteru użytkowania
nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników, opisanych
w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3, służących do regularnego zbierania
odpadów komunalnych;
2) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników opisanego w niniejszym
Regulaminie w Rozdziale 3;
3) zapewnienie dostępu do pojemników firmie wywozowej w dniu zbiórki
odpadów;
4) prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych poprzez:
a) gromadzenie w pojemnikach służących do regularnego odbierania
odpadów:
 tworzyw sztucznych,
 szkła,
 papieru i tektury,
 metalu,
 opakowań wielomateriałowych,
 odpadów komunalnych zmieszanych,
 ulegających biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane;
b) indywidualne kompostowanie przydomowe powstających w domach
jednorodzinnych oraz na działkach odpadów ulegających
biodegradacji, w tym odpadów zielonych;
c) samodzielne dostarczanie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:

odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów
prowadzonych samodzielnie,

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

zużytych baterii i akumulatorów,

przeterminowanych leków i chemikaliów,

odpadów zielonych,

zużytych opon;
5) rozdzielne gromadzenie odpadów komunalnych i innych niż komunalne
powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach; szczegółowe
zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy ustawy o odpadach;
6) uprzątanie śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika
bezpośrednio przylegającego do nieruchomości nie powodujące zakłóceń
w ruchu pieszym lub pojazdów; obowiązek ten winien być niezwłocznie
realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu

pieszych lub pojazdów i podjęcie działań ograniczających śliskość chodnika
położonego wzdłuż nieruchomości, przy czym przez niezwłoczne usunięcie
należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, błota, śniegu,
lodu; obowiązek ten dotyczy także innych części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
7) usuwanie sopli i nawisów śniegu z okapów, rynien i innych części
nieruchomości przylegających do chodnika publicznego, stwarzających
zagrożenie dla przechodniów;
8) odprowadzanie ścieków do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej
braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika
bezodpływowego.
§ 4.
Zabrania się:
1) składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, lokali
gastronomicznych, targowisk, lokali usługowych i mieszkalnych oraz od osób
prowadzących inną działalność gospodarczą, w koszach ulicznych;
2) składowania odpadów komunalnych na terenie innej niż własna
nieruchomości i w pojemnikach będących w posiadaniu innego właściciela,
z zastrzeżeniem § 6 pkt 5;
3) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego
popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących
i wybuchowych, a także odpadów innych niż komunalne z działalności
gospodarczej;
4) odprowadzania nieczystości ciekłych do ziemi, rowów otwartych, zbiorników
wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola i łąki.
§ 5.
1. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych w miejscach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na:
1) jezdniach;
2) chodnikach;
3) placach;
4) parkingach;
5) terenach leśnych i zieleńcach.
2. Mycie i naprawa własnych pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
samochodowymi na terenie nieruchomości prywatnej może nastąpić za zgodą jej
właściciela pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone są w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu.
Ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód lub do ziemi.
Zezwala się na drobne naprawy, a więc wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje, tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie w pojemnikach do tego przeznaczonych.
3. Właściciele garaży są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na terenie
nieruchomości poprzez zbieranie odpadów powstałych w wyniku użytkowania
pomieszczenia garażu i eksploatacji pojazdów w sposób umożliwiający ich
usunięcie w pojemnikach do tego przeznaczonych.

Rozdział 3
Rodzaje i wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące
warunków ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 6.
1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l, w tym worki;
2) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3;
3) inne specjalistyczne pojemniki i kontenery (np. big-bag, kontenery na gruz).
2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) żółtą – na papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe;
2) zieloną – na szkło;
3) brązową – na odpady ulegające biodegradacji;
4) szarą lub czarną – na zmieszane odpady komunalne.
3. Odpowiednia kolorystyka pojemników oznacza:
1) pojemnik w odpowiednim kolorze;
2) część pojemnika w odpowiednim kolorze, np. klapa;
3) oznaczenie pojemnika naklejką w odpowiednim kolorze.
4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania Polskich Norm
zapewniających bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy
opróżnianiu.
5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, do której
właściciel pojemników ma tytuł prawny, w sposób zapewniający łatwy dostęp do nich
użytkowników i pracowników firmy wywozowej oraz nie stwarzający niedogodności
dla sąsiadów i użytkowników dróg, a w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na
pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele
nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie
innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.
6. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem w pojemniku powinny zostać umyte
tak, by nie pozostały na nich resztki zawartości, w szczególności resztki środków
spożywczych.
7. Pojemniki na odpady oraz miejsce ich ustawienia właściciel nieruchomości jest
obowiązany utrzymywać w czystości.
§ 7.
1. Kosze na odpady o minimalnej pojemności 20 l winny być rozmieszczone w pasach
dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, przystankach komunikacyjnych oraz na
innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez nie
dopuszczanie do ich przepełnienia i utrzymanie w czystości.
3. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem
warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422), na równej nawierzchni, w miarę
istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody
i błota.
§ 8.
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz na których nie zamieszkują
mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne, a więc prowadzący wszelkiego rodzaju
działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający
ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do
zbierania odpadów komunalnych do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając
następujące miesięczne normy:
1) dla budynków mieszkalnych – nie mniej niż 40 l na mieszkańca, lecz nie
mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdą nieruchomość;
2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej
niż 2 l na każdego pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy
budynek;
3) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 2 l na każdego ucznia i pracownika,
lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l;
4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 2 l na każde dziecko i pracownika,
lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l;
5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 30 l na każde 20 m2 powierzchni
całkowitej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy
lokal;
6) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 10 l na 1 zdeklarowane miejsce
konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy lokal;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej 1 pojemnik 140 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – nie mniej niż
14 l na każdego pracownika, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 60 l na każdy
zakład;
9) dla internatów i domów pomocy społecznej- nie mniej niż 20 l na jedno
zdeklarowane łóżko;
10) dla pensjonatów, agroturystyki itp. - nie mniej niż 20 l na jedno zdeklarowane
łóżko;
11) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 60 l na każdą działkę w okresie od
1 marca do 31 października każdego roku i nie mniej niż 5 l poza tym
okresem;
12) dla cmentarzy - nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, a w okresie świąt:
Wszystkich Świętych, Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych nie mniej
niż 15 l na jeden grobowiec.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5, jeśli prowadzona jest działalność
spożywcza lub gastronomiczna oraz w pkt. 6, 7 i 8 należy dodatkowo na zewnątrz,
poza lokalem ustawić co najmniej 1 kosz na odpady o pojemności 20 l.
3. Właściciele domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku, zobowiązani są
dostosować wielkość i ilość pojemników do ilości odpadów komunalnych,
powstających na tych nieruchomościach, wynikającej z liczby osób korzystających
z tych nieruchomości.

§ 9.
1. Odpady biodegradowalne powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić
w specjalnych pojemnikach (w kolorze brązowym), przystosowanych do gromadzenia
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji lub specjalnie do tego
przeznaczonych workach (w kolorze brązowym).
2. W zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich dopuszcza się kompostowanie
i wykorzystanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne
potrzeby, w sposób nie stwarzający uciążliwości w zakresie przykrych zapachów.
3. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady
komunalne ulegające biodegradacji po zgłoszeniu tego w Gminie. W sytuacji gdy
właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym
kompostowniku, zobowiązany jest posiadać przeznaczony do gromadzenia tego typu
odpadów pojemnik lub worek.
4. Odpady ulegające biodegradacji na terenie nieruchomości niezamieszkałych należy
gromadzić ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
§ 10.
Szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia, służące gromadzeniu
nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 11.
1. Właściciel nieruchomości pozbywa się odpadów komunalnych z nieruchomości w
terminach określonych w harmonogramie.
2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, z uwzględnieniem częstotliwości
określonejw ust. 4 -11, określa firma wywozowa w uzgodnieniu z Gminą.
3. Częstotliwość odbioru odpadów uzależniona jest od:
1) ilości odpadów;
2) rodzaju odpadów.
4. Odpady komunalne zmieszane odbierane są z terenu nieruchomości z następującą
częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
2) w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie.
5. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki odbierane są z terenu nieruchomości
z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na 12 tygodni,
b) szkło – nie rzadziej niż raz na 17 tygodni;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na 12 tygodni,

b) szkło – nie rzadziej niż raz na 17 tygodni;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych:
a) odpady opakowaniowe - nie rzadziej niż raz na 12 tygodni,
b) szkło – nie rzadziej niż raz na 17 tygodni.
6. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane, odbierane są
z terenu nieruchomości z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych w sezonie letnim
(tj. od 15 kwietnia do 15 października) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie jednorodzinnej i z budynków wielolokalowych w sezonie
zimowym (tj. od 16 października do 14 kwietnia) nie rzadziej niż raz na 4
tygodnie.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony odbierane są z terenu nieruchomości dwa razy w roku przez firmę
wywozową.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest w ramach mobilnego Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dwa razy w roku przez firmę
wywozową.
9. Zużyte baterie i akumulatory odbierane są:
1) w ramach mobilnego Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
dwa razy w roku przez firmę wywozową;
2) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub działalność
usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów.
10. Przeterminowane leki i chemikalia odbierane są w ramach mobilnego Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych dwa razy w roku przez firmę
wywozową.
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są w ramach mobilnego Punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych jeden raz w roku przez firmę
wywozową.
12. Właściciele domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe jedynie przez część roku są zobowiązani wystawiać
pojemniki zgodnie z harmonogramem wywozu oraz ponoszą ryczałtową stawkę za rok
od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe.
13. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości określa odrębna uchwała Rady Gminy Zębowice.
14. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony,
odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne
przyjmowane będą także na bieżąco przez stacjonarny punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu
selektywnej zbiórki Gmina poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej
Gminy Zębowice. Informacja ta zamieszczana będzie także na ulotce
z harmonogramem wywozu odpadów z nieruchomości.
15. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości
gromadzonych w nich odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać nie
rzadziej niż raz w miesiącu w sezonie zimowym oraz nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu w sezonie letnim.

§ 12.
1. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości usuwane są poprzez opróżnienie
zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych przez podmiot uprawniony bez
narażenia na szkodę osób oraz mienia.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia.
3. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków
usuwanie osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją jej
eksploatacji przez podmiot uprawniony.
4. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Zębowice na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych są przekazywane do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13.
1. Przedsiębiorca uprawniony do odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych
jest zobowiązany do:
1) przekazywania do Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów
Komunalnych, wskazanych w uchwale Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, dla
Północnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi, odpadów
zmieszanych, zielonych oraz pozostałości z przetwarzania odpadów
komunalnych o ile przeznaczone są do składowania;
2) zagospodarowania odpadów komunalnych zebranych selektywnie: papieru,
szkła, tworzyw sztucznych, metali, odpadów ulegających biodegradacji oraz
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w sposób:
a) zapewniający wymagany poziom recyklingu i redukcji składowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
b) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych,
c) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik.
2. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się,
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, prowadzenie przez właścicieli nieruchomości,
w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich, kompostowanie odpadów
ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14.
Zobowiązuje się osoby utrzymujące zwierzęta domowe do:

1) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach
służących do wspólnego użytku; obowiązek ten nie dotyczy osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności oraz osób niewidomych korzystających z pomocy psów
przewodników;
2) niewprowadzania zwierząt do obiektów i na tereny użyteczności publicznej,
a w szczególności na tereny sportowe, akweny kąpielowe, piaskownice i place
zabaw, z wyjątkiem miejsc przeznaczonych na pobyt zwierząt, np. wystawy
i lecznice; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z
pomocy psów przewodników;
3) niepowodowania przez zwierzęta innych zagrożeń i uciążliwości.
§ 15.
Właściciele psów obowiązani są do:
1) niewyprowadzania psa na teren poza obręb nieruchomości bez smyczy, a psa
rasy uznawanej za agresywną bez smyczy i kagańca;
2) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której przebywa pies,
uniemożliwiającego wydostanie się psa poza jej obręb.
Rozdział 7
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 16.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane dla własnych potrzeb na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie
będzie to stwarzało uciążliwości (hałasu, odoru) dla osób zamieszkujących nieruchomości
sąsiednie i będzie przebiegało z zachowaniem warunków sanitarno – higienicznych.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających, w związku z hodowlą, odpadów
i nieczystości; zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz
odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są
ścieki;
2) utrzymywanie zwierząt wyłącznie na ogrodzonej części nieruchomości, bez
możliwości przedostawania się poza jej granice.
Rozdział 8
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 17.
1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Zębowice są nieruchomości
stanowiące obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości zabudowane
budynkami wielorodzinnymi.
2. Właściciele, zarządzający i użytkownicy nieruchomości są obowiązani, w ramach

obowiązkowej deratyzacji i w razie potrzeby, do jej przeprowadzenia w obrębie
nieruchomości.
3. Obowiązkowej deratyzacji dokonuje się dwa razy w roku w terminach:
1) od 15 marca do 15 kwietnia;
2) od 15 września do 15 października.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 18.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje
Wójt Gminy Zębowice poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy
Zębowice, którym wyda stosowne upoważnienie.
2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy
Zębowice można zgłaszać do Urzędu Gminy Zębowice.

UZASADNIENIE
Uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zębowice
dostosowującą Regulamin do zmian wprowadzonych zmianą z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały, Rada Gminy Zębowice podjęła
dnia 23.06.2016 r.
Przedmiotowa uchwała wprowadza doprecyzowanie zapisów Regulaminu w paragrafie 3
pkt.7, w paragrafie 6 pkt.6, w paragrafie 12 pkt.1, w paragrafie 15 pkt.2 oraz usuwa zapisy
paragrafu 3 pkt.9 i paragrafu 18 pkt.2.

