Projekt
z dnia 1 września 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy" w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy zmieniona
uchwałą nr XXXII/333/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 3 lipca 2013r., uchwałą nr XIX/190/16 Rady
Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz uchwałą nr VII/87/19 Rady Miejskiej
w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 31 grudnia 2020r.
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 14 lipca 2020 r.

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Na terenie gminy wprowadza się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
następujących frakcji:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także, powstających w gospodarstwach domowych:
1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
3) zużytych baterii i akumulatorów,
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
7) zużytych opon,
8) odzieży i tekstyliów, w tym odpadów opakowaniowych z tekstyliów,
9) odpadów zielonych.
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3. W pozostałym zakresie odpady komunalne powstające na terenie gminy mogą być zbierane w sposób
niesegregowany (zmieszany).
4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) przekazywanie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i zebranych selektywnie
podmiotowi uprawnionemu do odbioru,
2) przekazywanie odpadów komunalnych zgodnie z częstotliwością ustaloną w niniejszym regulaminie
w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów,
3) zagospodarowanie odpadów zielonych na terenie:
a) ogródków działkowych przy pomocy indywidualnych kompostowników,
b) zabudowy jednorodzinnej przy pomocy indywidualnych kompostowników lub worków,
c) zabudowy wielorodzinnej przy pomocy worków,
4) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w celu niedopuszczania
do przepełniania się zbiorników,
5) niezwłoczną wymianę piasku w piaskownicach znajdujących się na terenach publicznie dostępnych po
stwierdzeniu jego zanieczyszczenia,
6) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości odpadów budowlanych, powstałych w wyniku
remontów, rozbiórek i przebudowy lokali i budynków,
7) niezwłocznego usuwania opału złożonego na terenie przeznaczonym do użytku publicznego
i oczyszczania miejsca jego tymczasowego gromadzenia,
8) niezwłocznego uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego, a w szczególności z niebędących chodnikami ciągów komunikacyjnych
służących do ruchu pieszego.
§ 3. 1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń winien być niezwłocznie realizowany
przez właściciela nieruchomości, z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez odgarnięcie
wyżej wymienionych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
2. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest podjęcie działań ograniczających śliskość chodnika położonego
bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn
jego stosowania.
3. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego oraz właściciele nieruchomości bezpośrednio
przylegających do nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności chodników i niebędących
chodnikami ciągów komunikacyjnych służących do ruchu pieszego, zobowiązani są do niezwłocznego usuwania
zwisających sopli lodu oraz zwisów śnieżnych.
4. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania błota, śniegu, lodu, sopli lodu,
zwisów śnieżnych i innych zanieczyszczeń.
5. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone we własnych pojemnikach na odpady.
6. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, żywopłot, trawnik
lub urządzenia techniczne pasa drogowego.
§ 4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być dokonywane
na terenie nieruchomości, do której posiada się tytuł prawny władania nieruchomością lub za zgodą jej właściciela
pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji,
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3) przeprowadzania napraw związanych z ich bieżącą eksploatacją (wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje), z wyłączeniem napraw blacharsko – lakierniczych i mechanicznych, tylko
w miejscach do tego celu wyznaczonych, i w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiadów,
4) gromadzenia odpadów powstających podczas napraw w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami prawa.
§ 5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na tych terenach lub obiektach poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę pojemników na
odpady oraz ich opróżnianie z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.
§ 6. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, gorącego popiołu i
żużla, zużytych olejów, resztek farb i rozpuszczalników, odpadów zielonych i ulegających biodegradacji, śniegu
i lodu,
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej,
3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na
jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
4) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,
5) zakopywania odpadów,
6) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych,
nawozów naturalnych.
Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ 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
§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności od 30 l do 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 80 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l,
4) kontenery o pojemności 7000 l,
5) indywidualne kompostowniki.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach:
1) niebieskim z napisem „Papier” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na odpady metali w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) zielonym z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła,
4) brązowym z napisem „Bio” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów i odpadów zielonych,
5) czarnym lub szarym z napisem „Zmieszane” - z przeznaczeniem na do gromadzenia odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), opisanych w § 2 ust. 3.
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3. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów wraz z informacją, jakie odpady z danej grupy należy w nich umieszczać, a jakie nie.
4. Worki na odpady powinny być przeźroczyste wykonane z folii, których grubość dostosowana jest do ilości
i rodzaju odpadów oraz wyklucza rozerwanie się worka w odniesieniu do każdej kategorii odpadów zbieranych
selektywnie.
§ 8. 1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem
ust.3, ustala się następująco:
1) dla gospodarstw domowych, w tym budynków wielorodzinnych - pojemniki o pojemności wystarczającej
do zgromadzenia w ciągu tygodnia 30l odpadów komunalnych na jednego mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 5 l
odpadów komunalnych na każdego ucznia i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3 l odpadów
komunalnych na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki o pojemności
wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 2 l odpadów komunalnych na każdy 1 m2 powierzchni
całkowitej lokalu i na każdego zatrudnionego w punkcie;
4) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia
20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz
lokalu;
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 10 l odpadów
komunalnych na każdego zatrudnionego;
7) dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania - pojemniki
o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l odpadów komunalnych na jedno łóżko;
8) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia
20 l odpadów komunalnych na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku i 5 l poza
tym okresem.
2. Jeżeli określona wyżej normatywna objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie wszystkich odpadów
komunalnych, należy ustawić dodatkowe pojemniki lub zwiększyć częstotliwość wywozu.
3. Dopuszcza się również możliwość wyposażenia nieruchomości w pojemniki o mniejszej pojemności niż
określona w ust. 1, w przypadku zwiększenia częstotliwości pozbywania się odpadów w stosunku do ustalonej
w § 12.
4. Do zbierania na terenie nieruchomości zamieszkałych okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych,
oprócz typowych pojemników, mogą być używane w odpowiednich kolorach przeźroczyste worki z tworzywa
sztucznego. Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych
w nich odpadów.
§ 9. Kosze uliczne, pojemniki, kontenery oraz przydomowe kompostowniki powinny być utrzymywane
w odpowiednim stanie:
1) sanitarnym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcje, co najmniej dwa razy do roku,
2) technicznym poprzez dokonywanie ich wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie,
3) porządkowym, aby nie dochodziło do ich przepełnienia poprzez porządkowanie terenu wokół pojemników,
w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały
wrzucone do pojemnika.
§ 10. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości
płynnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki lub worki na odpady niesegregowane (zmieszane) oraz
wyselekcjonowane (wymienione § 2 ust.1) należy ustawiać przy granicy z drogą w miejscu dostępnym dla
podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub,
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gdy takiej możliwości nie ma, użytkownik nieruchomości jest zobowiązany wystawiać je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości tak, aby nie utrudniały
korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc
parkingowych,
2) miejsce ustawienia pojemników lub worków właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać
w czystości. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników lub worków ponosi właściciel
nieruchomości.
3) na drogach publicznych oraz przystankach komunikacyjnych zbieranie odpadów odbywa się przy użyciu
zamocowanych na stałe koszy ulicznych.
4) szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych lub oczyszczalnie przydomowe muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do
odbioru nieczystości w celu ich opróżnienia.
5) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników lub worków na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza się ustawienie pojemników lub worków na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem
posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania
do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) papier i tektura - w osobnym worku,
b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale- w osobnym worku,
c) szkło – w osobnym worku,
d) bioodpady – w osobnym worku lub pojemniku,
e) odpady zielone – w osobnym worku lub zagospodarowywane przy pomocy indywidualnych
kompostowników;
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) papier i tektura - w osobnym pojemniku,
b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale- w osobnym pojemniku,
c) szkło – w osobnym pojemniku,
d) bioodpady – w osobnym pojemniku,
e) odpady zielone – w osobnym worku,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) papier i tektura - w osobnym worku lub pojemniku,
b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale- w osobnym worku lub pojemniku,
c) szkło – w osobnym worku lub pojemniku,
d) bioodpady – w osobnym worku lub pojemniku,
e) odpady zielone - w osobnym worku, natomiast na terenie ogródków działkowych w indywidualnych
kompostownikach,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym worku lub pojemniku.
3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy, właściciele nieruchomości,
zobowiązani są dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Mieszkańcy, właściciele nieruchomości oddający odpady do PSZOK-u:
1) mają obowiązek rozładunku odpadów i umieszczenia ich w miejscu i w sposób wskazany przez
pracowników obsługi PSZOK-u,
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2) w przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich
natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa,
3) zapewniają transport odpadów we własnym zakresie i na własny koszt.
5. Przeterminowane lekarstwa dodatkowo zbieranie są w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki, natomiast
zużyte baterie i akumulatory zbieranie są w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii
i akumulatorów.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony
odbierane będą dodatkowo w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz na trzy miesiące zgodnie z podanym
harmonogramem umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony powinny
być wystawione przed nieruchomością lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych (np. altana śmietnikowa)
oraz gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym w harmonogramie terminem odbioru.

§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) papier i tektura - jeden raz na miesiąc,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - jeden raz na miesiąc,
c) szkło - jeden raz na miesiąc,
d) bioodpady - jeden raz na dwa tygodnie,
e) odpady zielone - jeden raz na dwa tygodnie,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,
g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie rzadziej niż
jeden raz na trzy miesiące,
2) zabudowa wielorodzinna:
a) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
c) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
d) bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
e) odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
g) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - nie rzadziej niż
jeden raz na trzy miesiące,
3) nieruchomości niezamieszkałe:
a) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
c) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
d) bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
e) odpady zielone - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych
opon odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż raz na trzy miesiące zgodnie z podanym
harmonogramem.
3. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 600– 2200.
4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie
rzadziej niż trzy razy w tygodniu.
5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej jednak
niż jeden raz na trzy miesiące.
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6. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
§ 13. Właściciele nieruchomości oraz podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
winny dążyć do:
1) zapobiegania powstawaniu odpadów;
2) wykorzystania odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, których nie można
przetworzyć innymi metodami;
3) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w szczególności odpadów
biodegradowalnych;
4) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM
TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla innych ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoba utrzymująca zwierzę zobowiązana jest do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te, umieścić
należy w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach. Torby te mogą być deponowane
w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych
korzystających z psów przewodników.
3. Osoba utrzymująca zwierzę zobowiązana jest do prowadzenia w miejscach publicznych psa na smyczy lub
w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze
smyczy - za wyjątkiem psa rasy uznawanej za agresywną jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych
przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (sprawujący opiekę) ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Zabrania się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym
lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę.
Rozdział 7.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI
ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH
LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH
§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest do:
1) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych,
2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, dwa razy
w roku, na zasadach określonych w § 16,
3) usuwania odchodów zwierząt na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi
przepisami,
4) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.
2. Utrzymujący pszczoły zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, pozwalającej
na bezpieczne korzystanie z przylegających do uli dróg publicznych, budynków mieszkalnych, inwentarskich
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i gospodarczych, a także podwórza oraz ogrodu. Pasieczyska powinny być oznaczone (ogrodzone), zaś przy każdym
wejściu powinna znajdować się tablica z napisem "Uwaga - pszczoły!".
3. Na terenach ogródków działkowych zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich stwarzających
uciążliwość dla innych użytkowników ogródków działkowych.
4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta gospodarskie w miejscach użyteczności publicznej muszą
być natychmiast usuwane przez utrzymującego zwierzęta.
5. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich za wyjątkiem pszczół na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej w administracyjnych granicach miasta Głuchołazy.
6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków inwentarskich,
2) teren do utrzymywania zwierząt gospodarskich powinien być ogrodzony,
3) utrzymywania zwierząt domowych w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiadów.
Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub
składowania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane budynkami wielorodzinnymi, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni.
2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji - marzec i październik każdego roku.
3. W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacji należy przeprowadzać w innych terminach.
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UZASADNIENIE
W związku ze zmianą sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina ma obowiązek
dostosowania Regulaminu utrzymania czystości i porządku do zmian ustawy z dnia 13 września 1996r. (Dz.
U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynikających z ustawy z dnia
19 lipca 2019r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która weszła w życie z dnem 6 września 2019r. Zawiera ona przepisy
przejściowe zobowiązujące Radę Gminy do dostosowania uchwał wydanych przed dniem wejścia w życie
ustawy nowelizującej, w terminie do dnia 31 grudnia 2020r. (art.9 ust.1).
W związku z powyższym należało dostosować Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Głuchołazy do wymagań w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych obejmującego, co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne,
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady (zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a
powyższej ustawy), określenia rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do
ich zbierania (zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych) oraz określenia
częstotliwości i sposobu pozbywania się ich z terenu nieruchomości.
Ponadto projekt uchwały rozszerza katalog odpadów komunalnych, których właściciele
nieruchomości mogą pozbywać się przekazując do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK). Precyzuje i uszczegóławia zapisy dotyczące obowiązków i wymagań osób utrzymujących
zwierzęta domowe oraz wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.
Przedłożony projekt w pełni odpowiada ustawowej delegacji, dopasowując przede wszystkim
obowiązujące aktualnie rozwiązania do zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Projekt uchwały zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1 powyższej ustawy został przesłany do
zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Nysie.
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