
UCHWALA NR XXVIII.155.2013
RADY MIEJSKIEJ W UJEZDZIE

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Ujazd

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. l i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 200l r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.I)) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia l996r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Oz.U. z 2012 r. poz. 391 z pózno zm.2»,
Rada Miejska w Ujezdzie uchwala Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Ujazd
o nastepujacej tresci:

Rozdzial!.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. l. Regulamin ustala szczególowe zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Ujazd.

2. Ilekroc w regulaminie jest mowa o

l) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - nalezy przez to rozumiec wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartosci, takie jak w szczególnosci: metale zelazne
i niezelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomaterialowe, z wylaczeniem odpadów
niebezpiecznych;

2) odpady budowlane i rozbiórkowe - nalezy przez to rozumiec odpady powstale w trakcie prac budowlanych,
rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez
mieszkanców;

3) Zwiazek- nalezy przez to rozumiec Zwiazek Miedzygminny "Czysty Region" z siedziba w Kedzierzynie-
Kozlu;

4) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 - nalezy przez to rozumiec
Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017 przyjety uchwala Sejmiku
WojewództwaOpolskiegoNr XX/27112012z dnia 28 sierpnia2012 roku;

Rozdzial 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE

NIERUCHOMOSCI

§ 2. Wlasciciele nieruchomosci zapewniaja utrzymanie czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci poprzez:

F" I) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomosci odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie
obejmujacym:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szklo opakowaniowe,v
e) opakowania wielomaterialowe,

f) odpady komunalne ulegajace biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegajace biodegradacji,

l) Zmiany tekstu jednolitego ogloszone zostaly w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,poz. 984, 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,
z 2005 r. Nr 172,poz. 1441,Nr 175, poz. 1457,z 2006 r. Nr 17, poz. 128,Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz.
327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,Dz. U. z 2008 r. Nr 180poz. 1111,Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.
420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142,Nr 28 poz. 146,Nr 106poz. 675, Nr 40 poz. 230, Dz. U. z 2011 r.
Nr 117poz. 679, Nr 134poz. 777, Nr 21 poz. 113,Nr 217 poz. 1281,Nr 149poz. 887, Dz. U. z 2012 r. Nr 567 oraz z 2013r.
poz.153.

2)Zmiany tekstujednolitego ogloszonezostaly w Dz.U. z 2012 r. poz.95l, z 2013 r. poz. 21, poz.228
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g) odpady zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zuzyte baterie i akumulatory,

j) zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) odpady budowlane i rozbiórkowe,

m) zuzyte opony,

w sposób okreslony w § 3.

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzacym dzialalnosc
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci oraz podmiotom prowadzacym
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie
okreslonym przez wlasciwe przepisy;

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym
podmiotom prowadzacym dzialalnosc w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci.

§ 3. l. Wlascicielenieruchomoscizobowiazanisa do zbierania i przekazywaniado odbioruwskazanychponizej ""'\

odpadów w nastepujacy sposób:

l) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym worku,

b) szklo opakowaniowe - w osobnym worku,

c) odpady komunalne ulegajace biodegradacji - w osobnym pojemniku, chyba, ze prowadzone jest ich
kompostowanie we wlasnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemnikulub worku;

2) w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku,

b) szklo opakowaniowe - w osobnym pojemniku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpadykomunalne - w osobnym pojemniku;

3) na terenie nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne:

a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - w osobnym pojemniku lub worku,

b) szklo opakowaniowe - w osobnym pojemniku lub worku,

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku lub worku;

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe, zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny, odpady surowcowe (tzw. "suche") oraz szklo i szklo
opakowaniowe mieszkancy moga dostarczyc do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe,zuzyte opony, zuzyty sprzet elektryczny i elektronicznyoraz odpady
niebezpieczne moga byc odbierane w systemie akcyjnym.

§ 4. l. Z zastrzezeniem ust. 2 wlasciciele nieruchomosci polozonych bezposrednio wzdluz chodników maja
obowiazek uprzatniecia blota, sniegu, lodu, opadlych lisci i innych zanieczyszczen z czesci nieruchomosci
sluzacych do uzytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki
sposób, aby nie utrudnialo to ruchu i nie zagrazalo przechodniom i pojazdom oraz istniejacej zieleni,
z zachowaniem mozliwosci odplywu wody do kanalizacji.

2. Lód i snieg niemozliwy do usuniecia i zalegajacy wzdluz chodników polozonych na nieruchomosci
sluzacych do uzytku publicznego wlasciciele nieruchomosci maja obowiazek posypac piaskiem lub innym
stosownymsrodkiem w celu zlikwidowaniajego sliskosci.
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§ 5. Wlasciciele nieruchomosci przeznaczonych do uzytku publicznego zapewniaja utrzymanie czystosci
i porzadku na czesciach tych nieruchomosci poprzez wyposazenie miejsc publicznych w odpowiednia liczbe
zamocowanychna stale koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposazenie miejsc publicznych, na
których dopuszczonejest wyprowadzanie zwierzat domowych, w szczególnosci psów, w pojemniki do zbierania
odchodówzwierzat.

§ 6. l. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami moze odbywac sie po spelnieniu lacznie
nastepujacychwarunków:

l) niezanieczyszczaniasrodowiska i odprowadzaniapowstajacychscieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodplywowego,

2) dokonywania tych czynnosci na wydzielonych, utwardzonych czesciach nieruchomosci oraz przy uzyciu
srodków ulegajacychbiodegradacji,

3) iz mycie dotyczynadwoziasamochodu.

2. Zakazuje sie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jezeli naprawy te moga
powodowac zagrozenie dla srodowiska; zakaz w szczególnosci dotyczy napraw zwiazanych z wymiana oleju
silnikowego,oleju skrzyni biegów, plynów chlodniczychi hamulcowych.

Rozdzial3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOSCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA

" ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOSCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH,
WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE

SANITARNYM, PORZADKOWYM I TECHNICZNYM

§ 7. l. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane sa:

l) worki o pojemnosci 60 l i 120 l,

2) kosze uliczne o pojemnosci od 10 do 50 I

3) pojemniki na odpady o pojemnosci 60 l, 120 1,240 l, 6601, 1100 l, 2500 l, 3600 l,

4) kontenery o pojemnosci 16 m3i 34 m\

5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niz wymienione w ust.3, w tym odpadów
niebezpiecznych,

6) przydomowe kompostowniki.

2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza sie pojemniki
o pojemnosci 110 l, które traktuje sie jako równowazne pojemnikom o pojemnosci 120 l.

3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów nalezy zastosowac pojemniki w odpowiednich kolorach:

l) zielonym, z przeznaczeniem na szklo opakowaniowe,
r

2) brazowym,z przeznaczeniemna odpadykomunalneulegajace biodegradacji,

3) zóltym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche"),

4) czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

4. Dla poszczególnych rodzajów odpadów nalezy zastosowac worki w odpowiednich kolorach:

l) zielonym, z przeznaczeniem na szklo opakowaniowe,

2) zóltym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. "suche")

3) czarne,z przeznaczeniemna niesegregowane(zmieszane)odpadykomunalne.

5. Wskazane w ust. I, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów musza spelniac wymagania okreslone w ustawie
o systemie oceny zgodnosci lub wymagania Polskich Norm.

6. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady musza byc zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
rodzaj gromadzonych odpadów, a takze woznakowanie zapewniajace identyfikacje uzytkownika pojemnika,
kontenera lub worka.
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7. Oznakowanie zapewniajace identyfikacje uzytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie
przez Zwiazek lub podmiot odbierajacy odpady.

8. Dopuszcza sie prowadzenie przez wlascicieli nieruchomosci na terenie nieruchomosci, do której posiada
tytul prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które musza
zapewnic prawidlowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie calego roku, zgodnie
z przepisami szczególnymi.

§ 8. l. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach jednorodzinnych,
a odpady sa zbierane w sposób nieselektywny, ustala sie minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta:

I) l osoba - jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

2) 2 osoby - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I,

3) 3 osoby - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I i jeden pojemnik lub worek o pojemnosci 60 l,

4) 4 osoby- jeden pojemnik o pojemnosci 240 I lub dwa pojemniki o pojemnosci 120 I,

5) dla wiekszej ilosci osób korzystajacych nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4
proporcjonalnie do ilosci wytwarzanych odpadów, która wynosi 54 I odpadów na zamieszkujacego na dwa
tygodnie.

2. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach jednorodzinnych, ustala sie
minimalne pojemnosci worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
w nastepujacy sposób:

l) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje sie worek o identycznej pojemnosci jak dla odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony zostal na podstawie ust. I.,

2) dla odpadów ze szkla opakowaniowego przewiduje sie worek o pojemnosci stanowiacej polowe pojemnosci
pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony zostal na podstawie
ust. l.

§ 9. l. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach jednorodzinnych,
a odpady zbierane sa w sposób selektywny, ustala sie minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta::

I) l osoba - jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

2) 2 lub 3 osoby - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I,

3) 4 osoby - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I i jeden pojemnik lub worek o pojemnosci 60 l,

4) 5 lub 6 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 240 I, lub dwa pojemniki o pojemnosci 120 I,

5) dla wiekszej ilosci osób korzystajacych nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-4
proporcjonalnie do ilosci wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 I odpadów na zamieszkujacego na dwa
tygodnie.

2. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach jednorodzinnych, ustala sie
minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych ulegajacych
biodegradacji, jezeli z takiego pojemnika korzysta:

l) od l do 6 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

2) od 7 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I,

3) od 13 do 18 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 120 l i jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

4) od 19 do 24 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 240 I lub dwa pojemniki o pojemnosci 120 I,

5) dla wiekszej ilosci osób korzystajacych nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w pkt. 1-4
proporcjonalnie do ilosci wytwarzanych odpadów, która wynosi 10 I odpadów na zamieszkujacego na tydzien.

§ 10. l. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane sa w sposób nieselektywny, ustala sie minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta:
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I) do 2 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 60 I

2) od 3 do 4 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I,

3) od 5 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I i jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

4) od 7 do 8 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 240 I lub dwa pojemniki o pojemnosci 120 I,

5) dla wiekszej ilosci osób korzystajacych nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust.
l pkt. 3 proporcjonalnie do ilosci wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 I odpadów na zamieszkujacego na
tydzien.

2. Jezeli polozenie lub charakter nieruchomosci, o której mowa w ust. I, uniemozliwia lub utrudnia
wyposazenie jej w pojemniki o minimalnej pojemnosci, dopuszcza sie wyposazenie takiej nieruchomosci
w pojemniki o objetosci wynoszacej 50% ustalonej minimalnej pojemnosci, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiekszeniu czestotliwosci oprózniania tych pojemników, o ile wlasciciel nieruchomosci zadeklaruje taka
koniecznosc i zaakceptuje ja organ wykonawczy gminy.

3. Jezeli wlasciciele wiecej niz jednej nieruchomosci korzystaja z tych samych pojemników laczna minimalna
pojemnosc pojemników winna odpowiadac sumie minimalnej pojemnosci pojemników wymaganej dla kazdej
z tych nieruchomosci.

§ 11. I. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach wielorodzinnych,
, a odpady zbierane sa w sposób selektywny, ustala sie minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jezeli z takiego pojemnika korzysta:

I) do 3 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

2) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I,

3) od 7 do 9 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I i jeden pojemnik o pojemnosci 60 I,

4) od 10 do 12 osób - jeden pojemnik o pojemnosci 240 I lub dwa pojemniki o pojemnosci 120 I,

5) dla wiekszej ilosci osób korzystajacych nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust.
I pkt. 3 proporcjonalnie do ilosci wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 I odpadów na zamieszkujacego na
tydzien.

2. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których zamieszkuja mieszkancy w budynkach wielorodzinnych, ustala sie
minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
w nastepujacy sposób:

I) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje sie pojemnik o identycznej pojemnosci jak dla
odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony zostal na podstawie ust. I,

2) dla odpadów ze szkla opakowaniowego przewiduje sie pojemnik o pojemnosci stanowiacej polowe pojemnosci
r- pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony zostal na podstawie

ust. I.

3. Jezeli polozenie lub charakter nieruchomosci, o której mowa w ust. I, uniemozliwia lub utrudnia
wyposazenie jej w pojemniki o minimalnej pojemnosci, dopuszcza sie wyposazenie takiej nieruchomosci
w pojemniki o objetosci wynoszacej 50% ustalonej minimalnej pojemnosci, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiekszeniu czestotliwosci oprózniania tych pojemników, o ile wlasciciel nieruchomosci zadeklaruje taka
koniecznosc i zaakceptuje ja organ wykonawczy gminy.

4. Jezeli wlasciciele wiecej niz jednej nieruchomosci korzystaja z tych samych pojemników laczna minimalna
pojemnosc pojemników winna odpowiadac sumie minimalnej pojemnosci pojemników wymaganej dla kazdej
z tych nieruchomosci.

§ 12. I. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne,
a odpady zbierane sa w sposób nieselektywny, ustala sie minimalne pojemnosci pojemników lub worków
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jezeli ilosc wytwarzanych
odpadów wynosi:

I) do 60 I odpadów - jeden pojemnik lub worek o pojemnosci 60 I,

2) od 61 I do 120 I odpadów - jeden pojemnik o pojemnosci 120 I,
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3) od 1211do 180l odpadów- jeden pojemnik o pojemnosci 120l ijeden pojemnik o pojemnosci 60 l,

4) od 1811do 240 1- jeden pojemnik o pojemnosci 240 l lub dwa pojemniki o pojemnosci 120l,

5) dla wiekszej ilosci odpadów nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. l pkt 3 i
4 proporcjonalniedo ilosci wytwarzanych odpadów,obliczonej zgodniez ust.2.

2. Ilosc odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomosci, o których mowa w ust. l, oblicza wlasciciel
nieruchomosci korzystajac z Tabeli l zawartej w Zalaczniku do uchwaly. Ilosc tych odpadów stanowi iloczyn
liczby jednostki charakteryzujacejzródlo wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomosci i sredniej ilosci
wytwarzanych odpadówkomunalnych przy nieselektywnym zbieraniuodpadów.

3. Jezeli polozenie lub charakter nieruchomosci, o których mowa w ust. l, uniemozliwia lub utrudnia
wyposazenie jej w pojemniki o minimalnej pojemnosci, dopuszcza sie wyposazenie takiej nieruchomosci
w pojemniki o objetosci wynoszacej 50% ustalonej minimalnej pojemnosci, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiekszeniu czestotliwosci oprózniania tych pojemników, o ile wlasciciel nieruchomosci zadeklaruje taka
koniecznosci zaakceptujeja organwykonawczy gminy.

4. Jezeli wlasciciele wiecej niz jednej nieruchomosci korzystaja z tych samych pojemników lub kontenerów,
laczna minimalna pojemnosc pojemników winna odpowiadac co najmniej sumie minimalnej pojemnosci
pojemników wymaganejdla kazdej z tych nieruchomosci.

§ 13. l. Dla wlascicieli nieruchomosci,na których nie zamieszkujamieszkancy,a powstajaodpadykomunalne,
a odpady zbierane sa w sposób selektywny ustala sie minimalne pojemnosci pojemników lub worków ..-..-.

przeznaczonychdo zbierania niesegregowanych(zmieszanych)odpadów komunalnych,jezeli ilosc wytwarzanych
odpadówwynosi:

l) do 60 l odpadów- jeden pojemnik lub worek o pojemnosci60 l,

2) od 611 do 120l odpadów- jeden pojemnik o pojemnosci 120l,

3) od 121l do 180l odpadów- jeden pojemnik o pojemnosci 120l i jeden pojemnik o pojemnosci60 I,

4) od 1811do 240 l-jeden pojemnik o pojemnosci240 l lub dwa pojemniki o pojemnosci 1201,

5) dla wiekszej ilosci odpadów nalezy stosowac kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. l pkt 3 i
4 proporcjonalniedo ilosci wytwarzanych odpadów,obliczonej zgodniez ust. 2.

2. Ilosc odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomosci, o których mowa w ust. l, oblicza wlasciciel
nieruchomosci korzystajac z Tabeli l zawartej w Zalaczniku do uchwaly. Ilosc tych odpadów stanowi iloczyn
liczby jednostki charakteryzujacejzródlo wytwarzanych odpadówkomunalnych na nieruchomosci i sredniej ilosci
wytwarzanych odpadówkomunalnych przy selektywnym zbieraniu odpadów.

3. Dla wlascicieli nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne,
ustala sie minimalne pojemnosci pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych,w nastepujacysposób: ..-..-.

l) dla odpadów surowcowych (tzw. "suchych") przewiduje sie pojemnik o identycznej pojemnosci jak dla
odpadówniesegregowanych(zmieszanych),który ustalonyzostalnapodstawieust. l,

2) dla odpadówze szkla opakowaniowegoprzewiduje sie pojemnik o pojemnoscistanowiacejpolowe pojemnosci
pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych(zmieszanych),który ustalony zostal na podstawie
ust. 1.

4. Jezeli polozenie lub charakter nieruchomosci, o których mowa w ust. l, uniemozliwia lub utrudnia
wyposazenie jej w pojemniki o minimalnej pojemnosci, dopuszcza sie wyposazenie takiej nieruchomosci
w pojemniki o objetosci wynoszacej 50% ustalonej minimalnej pojemnosci, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiekszeniu czestotliwosci oprózniania tych pojemników, o ile wlasciciel nieruchomosci zadeklaruje taka
koniecznosci zaakceptujeja organ wykonawczy gminy.

5. Jezeli wlasciciele wiecej niz jednej nieruchomosci korzystaja z tych samych pojemników lub kontenerów,
laczna minimalna pojemnosc pojemników winna odpowiadac co najmniej sumie minimalnej pojemnosci
pojemników wymaganejdla kazdej z tych nieruchomosci.

§ 14. l. Minimalna pojemnoscworka naodpadyzbieraneselektywniewynosi 60 l.

2. Do zbieraniaodpadóww ilosci przekraczajacejminimalna pojemnoscpojemników dopuszczasieworki.
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§ 15. Ustala sie minimalna pojemnosc pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadówkomunalnychna drogach publicznych,wzdluzktórych znajduja sie ciagi piesze:

1)w terenie niezabudowanym- 20 I,usytuowanew odlegloscimaksymalnie 10km od kolejnegopojemnika,

2) w terenie zabudowanym - od 10 I do 70 I, usytuowane wodleglosci maksymalnie 300 m od kolejnego
pojemnika.

§ 16. Srednie ilosci odpadów komunalnych wytwarzanych przez wlascicieli nieruchomosci podano
w Zalacznikudo uchwaly.

§ 17. 1.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych nalezy umieszczac w wydzielonych miejscach na
terenie nieruchomosci,przystosowanychdo tego celu zgodniez odpowiednimiprzepisami.

Ponadto:

1)pojemniki do zbierania odpadów nalezy ustawiac w miejscu wyodrebnionym, dostepnym dla osób
korzystajacychz pojemnika oraz przedsiebiorcyodbierajacegoodpady, bez koniecznosciotwierania wejscia na
teren nieruchomosci,do którego mozliwyjest dojazdpojazdem do transportu odpadów z zastrzezeniempkt. 2,

2) w przypadku braku mozliwosci bezposredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki nalezy wystawic w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawedzi drogi przed wejsciem na
teren nieruchomosci lub udostepnic w sposób uzgodniony z przedsiebiorca odbierajacym odpady, w taki

f' sposóbabypojemnikinieutrudnialykorzystaniaz nieruchomosci,wszczególnoscipoprzezzastawianieciagów
pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,

3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie wlasnej nieruchomosci dopuszcza sie
ustawienie pojemników na terenie nieruchomosci sasiedniej, pod warunkiem posiadania tytulu prawnego do
dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów nalezy umieszczac w miejscu ustawiania
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorca odpadów wylacznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 18. 1. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w nalezytym stanie sanitarnym.

2. Wlasciciele nieruchomosci dokonuja dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia sie insektów) miejsc
ustawienia pojemników i kontenerów do zbierania odpadów w razie zaistnienia takiej koniecznosci.

3. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do utrzymywania pojemników w nalezytym stanie technicznym
poprzez dokonywanie okresowych przegladów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia uniemozliwiajacego dalsze uzytkowanie.

4. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do utrzymywania pojemników w nalezytym stanie porzadkowym
r poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkosci pojemników,aby nie dochodzilo do ich przepelnienia, instruowanie

uzytkowników nieruchomosci o sposobie korzystania z pojemnika oraz porzadkowanie terenu wokól pojemników,
w szczególnosci poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadly lub nie zostaly
wrzucone do pojemnika.

5. Obowiazki, o których mowa w ust. l - 3 moze na rzecz wlasciciela nieruchomosci wykonywac
przedsiebiorca odbierajacy odpady komunalne, na podstawie odrebnej umowy.

6. Przepis ust. 1 - 4 nie stosuje sie, w przypadku gdy Zwiazek przejmie obowiazek wyposazenia nieruchomosci
w pojemniki sluzace do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczona przez wlasciciela oplate za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdzial 4.

CZESTOTLIWOSC I SPOSÓB POZBYWANIA SIE ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOSCI
CIEKLYCH Z TERENU NIERUCHOMOSCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UZYTKU

PUBLICZNEGO

§ 19. l. Minimalna czestotliwosc odbioru odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci wynosi:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie,
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b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niz jeden raz na miesiac,

c) odpady ze szkla opakowaniowego - nie rzadziej niz jeden raz na dwa miesiace,

d) odpady komunalne ulegajace biodegradacji - nie rzadziej niz jeden raz na tydzien, a w okresie zimowym (od
I listopada do 31 marca) nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niz jeden raz na tydzien,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niz jeden raz na miesiac,

c) odpady ze szkla opakowaniowego - nie rzadziej niz jeden raz na dwa miesiace;

3) nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie,

b) odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niz jeden raz na miesiac,

c) odpady ze szkla opakowaniowego - nie rzadziej niz jeden raz na dwa miesiace,

przy czym minimalna pojemnosc pojemnika lub worka przy okreslonej czestotliwosci ma gwarantowac
nieprzepelnianie sie pojemników lub worków.

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zuzytych opon i zuzytego sprzetu elektrycznego
i elektronicznego moze odbywac sie w systemie akcyjnym co najmniej raz na pól roku zgodnie z podanym
harmonogramem.

3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych, w tym chemikalia, moze odbywac sie w systemie mobilnym co
najmniej raz na pól roku zgodnie z podanym harmonogramem.

4. Zbiórka przeterminowanych leków moze odbywac sie w specjalistycznych pojemnikach ustawionych
w aptekach lub w punktach swiadczenia uslug medycznych.

5. Zbiórka zuzytych baterii i akumulatorów moze odbywac sie w punktach wskazanych przez Zwiazek.

6. Odpady komunalne nalezy odbierac od wlascicieli nieruchomosci w godzinach 6.00 - 20.00.

7. Kosze uliczne nalezy oprózniac z czestotliwoscia zapewniajaca niedopuszczenie do ich przepelnienia, nie
rzadziej niz jeden raz na dwa tygodnie.

8. Czestotliwosc oprózniania zbiorników bezodplywowych na nieczystosci ciekle powinna uniemozliwiac
przepelnienie zbiornika i wylewania sie nieczystosci na powierzchnie terenu, do gruntu lub wód.

9. Czestotliwosc oprózniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.

10. Zbiornik bezodplywowy musi byc zlokalizowany w taki sposób, aby mozliwy byl bezposredni dojazd do
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizujacego usluge wywozu nieczystosci cieklych.

l l. Odbiór odpadów budowlanych, rozbiórkowych i zielonych prowadzony bedzie zgodnie z uchwala
Zgromadzenia Zwiazku Miedzygminnego "Czysty Region" z siedziba w Kedzierzynie-Kozlu w sprawie okreslenia
szczególowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczona przez wlasciciela nieruchomosci oplate
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 20. Majac na uwadze zasady utrzymania czystosci i porzadku zabrania sie w szczególnosci:

l) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zuzytych opon oraz odpadów zielonych i ulegajacych
biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzacych
z dzialalnosci gospodarczej, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych,

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niz te, na
jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
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4) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalajacy na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadówzbieranychselektywnie,

5) wywozenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich
wysypisk),

6) zakopywaniaodpadów,

7) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystosci cieklych, wód opadowych,
nawozów naturalnych,

8) zabrania sie usuwania do koszy ulicznych odpadów powstalych na terenie nieruchomosci, na których
zamieszkuja mieszkancy oraz na terenie nieruchomosci, na których nie zamieszkuja mieszkancy, a powstaja
odpady komunalne i nieruchomosci,na których w czesci zamieszkujamieszkancy, a w czesci nie zamieszkuja
mieszkancy,a powstajaodpady komunalne,

Rozdzial 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA

OPOLSKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 21. Nalezy dazyc do:

l) ograniczenia ilosci wytworzonych odpadów komunalnych,

2) zwiekszenia udzialu odzysku, w szczególnosci recyklingu w odniesieniu do szkla, metali, tworzyw sztucznych,
oraz papieru i tektury jak równiez odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony srodowiska,

3) zwiekszenia ilosci zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych wystepujacych w strumieniu odpadów
komunalnych,

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego skladowania odpadów,

5) zmniejszenia ilosci odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji unieszkodliwianych przez skladowanie,

6) zmniejszenia masy skladowanych odpadów.

Rozdzial 6.
OBOWIAZKI OSÓB UTRZYMUJACYCH ZWIERZETA DOMOWE, MAJACYCH NA CELU OCHRONE
PRZED ZAGROZENIEM LUB UCIAZLIWOSCIA DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM

TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UZYTKU

§ 22. l. Osoby bedace wlascicielami lub opiekunami zwierzat domowych sa zobowiazane do sprawowania
wlasciwej opieki nad tymi zwierzetami, w tym w szczególnosci nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia
ochrony przed zagrozeniem lub uciazliwoscia dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomosci zwierzecia mogacego stanowic zagrozenie, nalezy
r w miejscu widocznym, przed wejsciem na teren nieruchomosci umiescic tablice informacyjna.

3. Wlasciciele lub opiekunowie zwierzat domowych zobowiazani sa do usuniecia zanieczyszczen
spowodowanych przez te zwierzeta na terenie przeznaczonym do uzytku publicznego.

4. Wlasciciel psa zobowiazany jest do:

l) poddawania psa obowiazkowym szczepieniom ochronnym,

2) dopilnowania aby pies wyprowadzany byl na uwiezi w obrozy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne
takze w kagancu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywna, z uwiezi jest mozliwe tylko na terenach
zielonych, o ile nie ma takiego zakazu,

3) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w srodkach komunikacji zbiorowej, pies powinien
posiadac kaganiec,

4) zabezpieczenia nieruchomosci w sposób uniemozliwiajacy jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierzat domowych zobowiazany jest spelniac wymogi okreslone dla hodujacych zwierzeta
gospodarskie na obszarach wylaczonych z produkcji rolniczej okreslonych w § 23.

6. Zabrania sie:
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l) pozostawiania zwierzat bez opieki, chyba, ze zwierze znajduje sie w pomieszczeniu zamknietym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemozliwiajacy opuszczenie go przez zwierze,

2) wprowadzania zwierzat na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe,

3) wprowadzania zwierzat do sklepów, zakladów uslugowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów
uzytecznosci publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystajacych z opieki psa).

Rozdzial 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZAT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYLACZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKZE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKRESLONYCH

OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOSCIACH

§ 23. I. Prowadzacy chów zwierzat gospodarskich zobowiazany jest do przestrzegania zapisów niniejszego
regulaminu, a takze:

l) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczen, w których prowadzona jest hodowla zwierzat, dwa razy w roku, na
zasadach okreslonych w § 24,

3) odchody zwierzat usuwac na biezaco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrebnymi przepisami,

4) gromadzic odchody zwierzece w sposób nieuciazliwy dla mieszkanców innych nieruchomosci.

2. Posiadacz pszczól zobowiazany jest przetrzymywac je w ulach, ustawionych w odleglosci co najmniej 5 m
od granicy nieruchomosci w taki sposób, aby wylatujace i przylatujace pszczoly nie stanowily uciazliwosci dla
wlascicielinieruchomoscisasiednich. .

3. Na terenach ogródków dzialkowych nie powinno sie prowadzic hodowli stwarzajacej uciazliwosc dla innych
uzytkowników ogródków dzialkowych.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzeta hodowlane w miejscach uzytecznosci publicznej musza byc
usuwane przez wlasciciela zwierzecia.

5. Zabrania sie:

l) utrzymywania zwierzat gospodarskich jak: bydlo, konie, trzoda chlewna, ko~y, owce na terenach wylaczonych
z produkcji rolniczej,

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,

3) utrzymywania zwierzat gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajetych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje uzytecznosci publicznej, centra handlowe, hotele, strefy
przemyslowe.

6. Na pozostalych terenach wylaczonych z produkcji rolniczej, dopuszcza sie utrzymanie zwierzat,
w szczególnosci drobiu, po spelnieniu nastepujacych warunków:

I) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spelniajacych odrebne przepisy
o utrzymaniu zwierzat gospodarskich,

2) teren hodowli powinien byc ogrodzony i otoczony strefa ochronna,

3) w strefie ochronnej nie powinny sie znajdowac budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone na pobyt ludzi
z wyjatkiem budynku bedacego wlasnoscia hodowcy zwierzat,

4) odleglosc minimalna miedzy budynkiem mieszkalnym lub miejscem uzytecznosci publicznej a:

a) obiektem lub klatka ze zwierzetami nie moze byc mniejsza niz 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie moze byc mniejsza niz lam.

7. Dopuszcza sie zmniejszenie tych odleglosci w przypadku uzyskania przez wlasciciela hodowli zgody
wszystkich wspóllokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków
sasiednich, jezeli hodowla narusza normy odleglosci.
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Rozdzial 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OBOWIAZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ

PRZEPROWADZANIA

§ 24. 1. Wlasciciele nieruchomosci zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd, zobowiazani sa do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku w okresie od O1 pazdziernika do 31 pazdziernika kazdego roku (akcja
jesienna), deratyzacji na terenie nieruchomosci oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczen, w których
prowadzona jest hodowla zwierzat, dwa razy w roku~.

a. - od 01 kwietnia do 30 kwietnia kazdego roku (akcja wiosenna),

b. - od 01 pazdziernika do 31 pazdziernika kazdego roku (akcja jesienna).

Obowiazek deratyzacji na terenie nieruchomosci zlokalizowanych na terenie Gminy Ujazd, w odniesieniu do
wlascicieli budynków jednorodzinnych, moze byc realizowany tylko w miare potrzeby.

2. W przypadku wystapienia populacji gryzoni, stwarzajacej zagrozenie sanitarne, wlasciciele nieruchomosci
obowiazani sa do przeprowadzenia deratyzacj i niezwlocznie.

Rozdzial9.
POSTANOWIENIA KONCOWE

§ 25. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu

--- § 26. Traci moc uchwala nr XXV. 132.20 12 Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy Ujazd, oraz traci moc uchwala nr XXVI. 142.20 13
Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 31 stycznia 20 13r w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania
czystosci i porzadku na terenie gminy Ujazd.

§ 27. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Opolskiego i wchodzi w zycie po
uplywie 14 dni od ogloszenia.

Przewodniczacy Rady
Mieiskiej

r
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Zalacznik do Uchwaly Nr XXVIII. 155.20 13

Rady Miejskiej w Ujezdzie

z dnia 26 marca 2013 r.

Tabela 1. Srednia ilosc niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomosci,na których nie zamieszkujamieszkancy,a powstajaodpadykomunalne:

Id: AVVLD-DWCYQ-URFDC- TWTHQ-ZA TFN. Podpisany Strona l

L.p. Rodzaj nieruchomosci Jednostka Srednia ilosc wytwarzanych Srednia ilosc wytwarzanych
(zródlo wytwarzania charakteryzujaca odpadów odpadów

odapdów komunalnych) zródlo w ciagu 2 tygodni w ciagu 2 tygodni
wytwarzanych w przypadku orowadzenia w przypadku braku Drowadzenia

odpadów selektvwnei zbiórki odpadów selektywne; zbiórki odpadów
komunalnvch Ilitrv!2 tV!!.! Ilitrv!2 tv!!.!

I. uczelnie, szkoly, liczba studentów! 6 9
przedszkola, zlobki uczniów!

dzieciloracuiacvch

2. szpitale i inne placówki liczba lózek 70 105
calodzienne!!o oobvtu

3. hotele liczba mieisc 40 60

4. lokale handlowe - do 1m2powierzchni 3 5
50m2oowierzchni handlowe i handlowe i

5. lokale handlowe - powyzej za kazdy 3 5

50m2powierzchni handlowej 1m2powierzchni
handlowe i do 50m2

za kazdy 2 3
1m2powierzchni
handlowej powyzej
50m2

6. lokale gastronomiczne liczba miejsc 15 23
konsumocvinvch

7. urzadzone targowiska, hale iloczyn liczby 15 25
targowe, gieldy punktów

handlowych j ilosci
dni handlowych
w tygodniu

8. o!!ródki dzialkowe liczba dzialek 5 8

9. samorzadowe i panstwowe liczba miejsc na 2 3

instytucje kultury, obiekty widowni

sportowe posiadajace sale
widowiskowe

10. samorzadowe i panstwowe liczba osób 12 18
instytucje kultury, obiekty pracujacych
sportowe nie posiadajace sal
widowiskowych

11. kino liczba miejsc na 10 15
widowni

12. domki letniskowe. kemoingi l m200wierzchni 1.5 23

13. pomieszczenia biurowe, liczba osób 10 15

w tym instytucje i urzedy pracujacych
oraz placówki inne niz
wymienione w pkt.2 tabeli,
w których swiadczone sa
uslu!!i zdrowotne

14. punkty handlowe i uslugowe liczba osób 12 18
poza lokalem (kiosk, uliczne pracujacych
ounktv szvbkiei konsumocii



Uwaga: Przyjeta gestosc odpadów 216 kg/m3

r

Id: AVVLD-DWCYQ-URFDC- TWTHQ-ZA TFN. Podpisany Strona 2

kwiaciarnie)
15. zaklady rzemieslnicze, liczbaosób 12 18

wytwórcze,produkcyjne, pracujacych
uslugowe


