UCHWAŁA NR XXXI / 262 / 2006
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 3 lutego 2006r.
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Popielów.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art.40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055Nr 116,poz.1203 z 2005 r. Nr 172, poz.1441)
oraz art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz.U.z 2005 r.Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy w Popielowie uchwala :
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów zwany dalej
REGULAMINEM.

ROZDZIAŁ I
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania :
odpadów komunalnych takich jak : szkło białe , szkło kolorowe , plastik , puszki
aluminiowe i kartony po napojach , papier i tektura,
odpadów komunalnych niebezpiecznych , powstających w gospodarstwach
domowych,
odpadów wielkogabarytowych,
odpadów z remontów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
2.

Dla prowadzenia selektywnego zbierania odpadów , udostępnia się oznakowane
pojemniki zlokalizowane na terenie gminy , we wszystkich sołectwach w miejscach
ogólnie dostępnych oraz oznakowane worki plastikowe dostarczone bezpośrednio
mieszkańcom przez przedsiębiorstwo odbierające odpady.

3.

Częstotliwość odbioru odpadów pochodzących z selektywnego zbierania odpadów
komunalnych odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorstwo odbierające, świadczące usługi w tym zakresie . Harmonogram
ustalany jest na początku roku i przekazywany mieszkańcom.
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4. Odpady komunalne niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym , takie jak :
przeterminowane lekarstwa , baterie , opakowania plastikowe po olejach , farbach ,
klejach , opakowania z pozostałości farb , klejów , żywic , opakowania z pozostałości
zużytego oleju samochodowego powinny być zbierane do ustawionych czerwonych
pojemników . Natomiast odpady niebezpieczne takie jak : zużyte lampy rtęciowe,
świetlówki winne być zbierane w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości .
Ich odbiór odbędzie się raz w roku, w ustawionym przez przedsiębiorstwo odbierające
kontenerze (punkcie mobilnym) - w miejscowościach i terminie podanym do
wiadomości mieszkańców .
5.

Odpady komunalne wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektrycznych i elektroniczny
powinny być zbierane w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i odbierane
w terminach podanych do wiadomości mieszkańców przez przedsiębiorstwo
odbierające odpady, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

6. W przypadku prowadzenia remontów i nie posiadania możliwości zagospodarowania
powstałych odpadów, właściciel nieruchomości powinien zabezpieczyć się w pojemnik
odpowiedniej wielkości na powstałe w wyniku prowadzonego remontu odpady
i uzgodnić ich odbiór z przedsiębiorstwem odbierającym, na warunkach uzgodnionych
między stronami.
§3
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oczyszczenia z błota, śniegu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek określony w ust.1 powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów , podjęcia działań
likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość .
Materiał użyty do tych celów tj. piasek , popiół , itp. należy uprzątnąć niezwłocznie po
ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3. Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu powinny być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem drzew
i krzewów.
4. Właściciele nieruchomości, których obiekty budowlane są użytkowane bezpośrednio
przy ciągach komunikacyjnych, zobowiązani są do usuwania z dachów i gzymsów sopli
lodowych i zwisów śniegowych niezwłocznie po ich pojawieniu się.
§4
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym
i skanalizowanym w sposób gwarantujący po umyciu i naprawie zebranie wody
i odpadów , w szczelnych zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich
przedostaniem się do gruntu i wód.
2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na ulicach , chodnikach ,
lasach , miejscach publicznych.
3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy przekazać
wyspecjalizowanych podmiotom .
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ROZDZIAŁ II
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
§5
1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości powinny być gromadzone
w pojemnikach o pojemności 110, 120 dm3 i 1100 dm3 , uznawanych jako
normatywne.
2. Liczba pojemników lub urządzeń powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów
powstających na terenie nieruchomości.
3. Ustala się normatywną minimalną , tygodniową objętość odpadów komunalnych dla zapewnienia właściwej liczby pojemników – z uwzględnieniem częstotliwości ich
wywozu, w które powinien zaopatrzyć się właściciel, zarządca, użytkownik
nieruchomości :
1) dla lokali mieszkalnych – 15 l na jednego mieszkańca,
2) dla barów, restauracji i innych stałych obiektów gastronomicznych – 20 l
na jedno miejsce konsumpcyjne,
3) dla lokali handlowych – na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni użytkowej
lokalu (łącznie z wszystkimi pomieszczeniami przynależnymi), lecz nie mniej
niż jeden pojemnik 110 l na lokal – zgodnie z poniższym :
a) branży spożywczej i innej połączonej ze spożywczą – 50 l ,
b) innych niż wymienione w lit. a) – 25 l,
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych – 110 l na
każdą dziesiątkę zatrudnionych osób.
4. W sytuacjach wyjątkowych związanych z krótkotrwałym zwiększeniom ilości odpadów
komunalnych , dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach foliowych.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w takim
stanie sanitarnym , porządkowym i technicznym , aby korzystanie z nich odbywało się
bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników .
6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych winny być umieszczone
w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników i przedsiębiorstwa odbierającego , na
twardej i równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota oraz
umożliwiającej przemieszczenie pojemników na własnych kołach lub wózkach.
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ROZDZIAŁ III
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§6
1. Należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwo odbierające
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego tak
często , aby urządzenia do ich zbierania nie przepełniały się.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ustala właściciel , zarządca , użytkownik
nieruchomości w umowie z przedsiębiorstwem odbierającym posiadającym
zezwolenie.
3. Częstotliwość odbioru nieczystości ciekłych ustala właściciel , zarządca , użytkownik
nieruchomości w umowie z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .
4. Odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać co najmniej dwa razy w miesiącu.
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być
dokonywane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia –
jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
6. Pojemniki na odpady winny być wystawione na czas odbioru przed posesją w miejscu
umożliwiającym swobodny do nich dojazd.
7.

Nieczystości ciekłe winny być przetransportowane do stacji zlewnej (oczyszczalni
ścieków).
Wylewanie nieczystości ciekłych w innych miejscach jest niedozwolone.

ROZDZIAŁ IV
Maksymalny
poziom
odpadów
komunalnych
ulegających
biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów
wyselekcjonowanych , do których osiągnięcia zobowiązane są przedsiębiorstwa
odbierające odpady.
§7
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w roku 1995 wynoszących 367 Mg,
2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w roku 1995 wynoszących 367 Mg,

4

3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w roku 1995 wynoszących 367 Mg.

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
§8
1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem
odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych :
- papieru i tektury nieopakowaniowej, opakowań z tektury i papieru,
- opakowań wielomateriałowych,
- tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
- opakowań z tworzyw sztucznych,
- tekstyliów,
- szkła nieopakowaniowego,
- opakowań ze szkła,
- metali,
- opakowań z blachy stalowej,
- opakowań z aluminium,
- odpadów mineralnych,
- drobnej frakcji popiołowej,
- wielkogabarytowych, np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- budowlanych z remontów mieszkań i budynków,
- niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów,
opakowań po nawozach.
2. Gmina, poprzez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, które są zobowiązane do selektywnego ich odbierania oraz
do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych do
składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
3. Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości
poprzez określenie szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje
przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym
powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych
z remontów i odpadów niebezpiecznych.
4. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest przez
selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór
przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.
5. Na terenie gminy dopuszcza się:
-

kompostowanie
odpadów
roślinnych
powstających
na
nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby, lub

5

terenie

-

spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza
urządzeniami i instalacjami do tego przewidzianymi o ile nie narusza to
odrębnych przepisów – zgodnie z art.13 ust.3 ustawy o odpadach ( Dz.U z
2001r. Nr 62, poz.628 z późn. zm. ).

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§9
Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy :
1. Opieka i kontrola nad posiadanymi zwierzętami , eliminowanie zagrożenie i uciążliwości
dla ludzi.
2. Utrzymywanie zwierząt na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach.
3. Wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu .
4.

Zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem
bezpośredniej kontroli nad zwierzętami.

5. Sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych w miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 10
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych
w promieniu 50 m od budynków urzędów , szkół , przedszkoli , placówek kulturalno –
oświatowych, opieki zdrowotnej i opieki społecznej stref ochrony bezpośredniej
i pośredniej ujęć wodociągowych.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do :
- gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem i nie powodowania zanieczyszczenia
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- nie powodowania przez prowadzoną hodowlę , wobec innych osób
zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich , uciążliwości
takich jak hałas i odory,
- przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
- usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzęta nieczystości w miejscach
użyteczności publicznej.
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ROZDZIAŁ VIII
Obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 11
1. Właściciele , zarządcy i użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia
szczurów i myszy w obrębie nieruchomości.
2.

Akcje deratyzacji na terenie Gminy winna być przeprowadzona dwa razy w roku
w terminach :
- I – sza od 1 do 30 kwietnia każdego roku,
- II – ga od 1 do 30 listopada każdego roku.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy karne
§ 12
1. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości
regulaminie podlega egzekucji administracyjnej.

określonych

w

niniejszym

2. Naruszenie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega postępowaniu
w sprawach o wykroczenia i zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach , czyny tego rodzaju są zagrożone karą grzywny.

ROZDZIAŁ X
Przepisy końcowe
§ 13
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.
§ 14
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na
tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie i poszczególnych sołectwach
Gminy Popielów oraz na stronach internetowych Gminy Popielów.
§ 15
Traci moc Uchwała Nr XXI/195/97 Rady Gminy Popielów z dnia 05.06.1997 r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Popielów.
§ 16
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego .
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