UCHWAŁA NR XI/80/2019
RADY GMINY POKÓJ
z dnia 20 listopada 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
2019 r. poz. 2010), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Namysłowie, Rada Gminy Pokój uchwala co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy rozumieć przez to Gminę Pokój;
2) uprawnionym podmiocie - należy przez to rozumieć podmiot świadczący usługi odbierania odpadów na
podstawie umowy z Gminą;
3) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny, o którym
mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn.
zm.);
4) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem
jednorodzinnym i w którym znajduje się więcej niż 2 lokale mieszkalne;
5) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010);
6) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.);
7) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne zgodnie
z art. 3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.).
Odpadami komunalnymi nie są w szczególności odpady pochodzące z produkcji rolnej, styropian
budowlany, wełna mineralna, papa, płyty eternitowe, odpady zawierające azbest, odpady poprodukcyjne;
8) niesegregowanych odpadach komunalnych (zmieszanych) - należy przez to rozumieć odpady
komunalne zgodnie z art.3 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 701 z późn. zm.);
9) komunalnych odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć odpady powstałe
w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na
budowę lub, których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej,
przeprowadzonych w gospodarstwach domowych indywidualnie przez mieszkańców w szczególności
w postaci gruzu ceglanego, gruzu betonowego, tynku, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki (pozbawione
wszelkich elementów plastikowych takich jak wiaderka, folia budowlana, malarska, wszelkie opakowania
po produktach budowlanych i malarskich, taśm z tworzyw używanych do mocowania produktów
budowlanych i malarskich na paletach, wszelkich konstrukcji metalowej i plastikowej, tapet, itp.);
10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne zawierające
zanieczyszczenia - należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie prac budowlanych, rozbiórkowych
i remontowych, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do
administracji budowlano – architektonicznej, przeprowadzonych w gospodarstwach domowych
indywidualnie przez mieszkańców, w postaci w szczególności gruzu ceglanego, gruzu betonowego, tynku,
tapet, płyt kartonowo-gipsowych, ceramiki łącznie z folią budowlaną i malarską, elementami plastikowymi
i innymi odpadami budowlanymi;
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11) papierze i makulaturze - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące papier, tekturę oraz
opakowania z papieru i tektury (pozbawione elementów odpadów mineralnych, biologicznych, tworzyw
sztucznych, metalu itp.);
12) tworzywach sztucznych, metalach i opakowania wielomateriałowych - należy przez to rozumieć
odpady komunalne będące odpowiednio tworzywami sztucznymi lub opakowaniami z tworzyw sztucznych,
opakowaniami wielomateriałowymi (wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których
nie można ręcznie rozdzielić lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych) oraz metalami lub
opakowaniami z metali (pozbawione elementów odpadów mineralnych, biologicznych, szkła, papieru itp.);
13) szkle - należy przez to rozumieć odpady komunalne stanowiące szkło opakowaniowe (pozbawione
elementów odpadów mineralnych, biologicznych, tworzyw sztucznych, metalu, szyb okiennych, szyb
zbrojeniowych, luster itp.);
14) odpadach ulegających biodegradacji, odpadach zielonych, bioodpadach - należy przez to rozumieć
surowe odpady roślinne (np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych
pozbawione odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz, jeżeli ilość tych odpadów zgromadzona w pojemniku
przed ich odbiorem to umożliwia, także na odpady zielone (trawa, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie)
Bioodpady- to to ulegające biodegradacji odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.
Odpady ulegające biodegradacji – odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy
udziale mikroorganizmów. Odpady zielone - odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, zadrzewień i zakrzaczeń przydrożnych, ogrodów, parków i cmentarzy,
a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów;
15) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w szczególności takie jak
stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, sofy, dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów, wózki
dziecięce, drzwi, grzejniki, rolety, kołdry, pierzyny, opony z samochodów osobowych, muszle toaletowe,
spłuczki, umywalki, zlewozmywaki, panele i wykładziny, wanny, rowery, ramy okienne bez szkła
z wyłączeniem odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, komunalnych odpadów
budowlanych oraz odpadów zielonych (np. choinki, tuje);
16) pojemnikach - należy przez to również rozumieć pojemniki służące do gromadzenia i odpadów
komunalnych, w tym kontenery lub prasokontenery, worki;
17) sezonie letnim - należy przez to rozumieć okres od 1 kwietnia do 30 listopada;
18) sezonie zimowym - należy przez to rozumieć okres od 1 grudnia do 31 marca;
19) osobach utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarcze - należy przez to rozumieć ich właścicieli
oraz posiadaczy (faktycznych opiekunów);
20) pasieczyskach - rozumie się przez to teren, na którym ustawione są ule z pszczołami;
21) rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody - rozumie się przez to
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70);
22) miejscu zamieszkania – zgodnie z definicją określoną w art. 25 - 28 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);
23) worku big-bag - należy przez to rozumieć elastyczny worek, jednorazowego użytku, wykonany z tkanin
polipropylenowych przeznaczony jest do gromadzenia komunalnych odpadów budowlanych;
24) kompostowniku - należy przez to rozumieć urządzenie przeznaczone do tlenowego rozkładu
bioodpadów, powstałych w budynkach jednorodzinnych, pod wpływem organizmów glebowych, którego
zasady usytuowania na nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2019 r., poz. 1065);
25) PSZOKu – należy przez to rozumieć odpowiednio obejmujący teren Gminy punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, w którym mieszkaniec może pozbyć się wszystkich selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne
i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
26) zbiórce akcyjnej (AKC) – rozumie się przez to odbieranie odpadów wielkogabarytowych, papieru
i makulatury, metali, szkła, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,

Id: B0290180-5A69-4A63-B260-EB4EDD08231F. Podpisany

Strona 2

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz opon o średnicy do 56 cm (22 cale) pochodzących
z nieruchomości zamieszkałych, wystawionych według zasad i harmonogramu ustalonego przez gminę;
27) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu
art. 3 ust. 4 ustawy o odpadach;
28) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;
29) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;
30) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorachsieci
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach
ścieków służące do przyjmowania
nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, zgodnie z treścią
art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy;
31) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy ogłaszany w sposób zwyczajowo przyjęty;
32) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu
na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
33) zwierzętach domowych - zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.), rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego otoczeniu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
34) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta z gatunku: koniowate, bydło,
jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, pszczołę miodną oraz zwierzęta futerkowe, zgodnie z treścią
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2132);
35) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły,
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy o ochronie
zwierząt;
36) odpadach pozostałych po segregacji – należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po
wysortowaniu odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy;
37) nieruchomości - zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1145) są to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak
również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności;
38) właścicielach nieruchomości - zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, rozumie się przez to także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
39) przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na które konieczne jest uzyskanie zezwolenia;
3. W pozostałym zakresie sformułowania użyte w regulaminie należy stosować w sposób zgodny z ich
legalnymi definicjami zawartymi w obowiązującym prawie.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI ORAZ ZASADY PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
I ODBIERANIA ODPADÓW
§ 2. 1. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zbierania i gromadzenia odpadów w sposób
selektywny w zakresie wskazanym w ust. 5.
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2. Odpady zebrane w sposób selektywny należy gromadzić w pojemnikach lub workach, opisanych
w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, technicznym
i porządkowym, w zależności od sposobu gromadzenia odpadów na nieruchomości:
1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych, obowiązek dotyczy wyposażenia nieruchomości
w pojemniki na odpady zmieszane, a w przypadku zadeklarowania kompostowania odpadów na
nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wyposażenia w kompostownik;
2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, obowiązek dotyczy wyposażenia nieruchomości
w pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki lub worki na selektywnie zbierane odpady;
3) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku,
obowiązek dotyczy wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady zmieszane, pojemniki
lub worki na selektywnie zbierane odpady.
3. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na ich właścicielach.
4. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki dla potrzeb selektywnej zbiórki, objętej przez Gminę
Pokój systemem odbioru odpadów komunalnych, spoczywa na przedsiębiorcy odbierającym odpady.
5. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach należy je poddać segregacji mającej na
celu oddzielne gromadzenie:
1) papieru, w tym tektury i makulatury;
2) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych;
3) szkła;
4) bioodpadów;
5) zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałych po segregacji;
6) odpadów niebezpiecznych przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farby, rozpuszczalniki, oleje
odpadowe itp.;
7) zużytych baterii i akumulatorów;
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
9) zużytych opon o średnicy do 56 cm (22 cali), stanowiących odpady komunalne - 4 sztuki na każdą zbiórkę
akcyjną;
10) odpadów wielkogabarytowych;
11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
12) 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);
13) zużytych tekstyliów w tym ubrań.
6. Odrębnie od odpadów komunalnych, wyszczególnionych w ust. 5 pkt 1-5, należy w wydzielonym
miejscu na terenie nieruchomości osobno gromadzić i przekazać do wyznaczonego przez Gminę miejsca,
PSZOKu, lub przedsiębiorcy świadczącego usługę wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy,
w terminach określonych harmonogramem, przy czym do czasu ich odbioru należy przechowywać tak, aby
uniemożliwić do nich dostęp osób trzecich.
7. Właściciele nieruchomości przekazują samodzielnie i na własny koszt odpady zebrane selektywnie,
o których mowa w ust. 5 pkt 6-13 do PSZOK lub:
1) podmiotom prowadzącym mobilne zbiórkę;
2) do punktów zbierania zużytego sprzętu i towaru;
3) do punktów sprzedaży detalicznej, zgodnie z właściwymi przepisami;
4) do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami;
5) do innych wyspecjalizowanych punktów odbioru odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami;
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6) podczas zbiórki akcyjnej w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpaów;
7) do miejsc zajmujących się odbiorem tj. gmina, szkoły, placówki oświatowe lub kulturalno-oświatowe
placówki handlowe;
8) do oznakowanych pojemników wystawionych w miejscach publicznych;
9) do zakładów prowadzących usługi w zakresie wymiany lub do zakładów wprowadzających towar na rynek.
8. Informacje dotyczące lokalizacji gminnego PSZOK oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na
stronie internetowej Gminy Pokój www.gminapokoj.pl.
9. Bioodpady nie będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady
stanowiące odpady komunalne, w kompostownikach przydomowych i korzystających z częściowego
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. W przypadku nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
o których mowa w ust. 5 pkt 1-5, z wyłączeniem bioodpadów sytuacji wskazanej w ust. 8, odbywa się
w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów dostarczonym przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
11. W przypadku nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, odbiór odpadów komunalnych, odbywać się będzie
w terminie 3 dni roboczych, liczonych od dnia telefonicznego zgłoszenia potrzeby ich odbioru.
12. Odbiór odpadów o których mowa w ust. 5 pkt 1-13, od właścicieli nieruchomości na której
nie zamieszkują mieszkańcy odbywać się będzie na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości bezpośrednio z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, który posiada koncesję na
odbiór odpadów z Gminy Pokój.
13. W zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych należy
przestrzegać następujących zasad:
1) papier, tektura i makulatura łącznie – winny być gromadzone w pojemniku
oznaczonych napisem „Papier”;

koloru niebieskiego

2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe łącznie - winny być gromadzone w pojemniku
koloru żółtego oznaczonych napisem „Tworzywa sztuczne i metale”;
3) szkło - winno być gromadzone w pojemniku koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”;
4) bioodpady winny być zbierane w pojemniku koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub powinny
być poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – winny być w osobnym pojemniku koloru czarnego lub
zielonego;
6) worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dostarczone właścicielom nieruchomości przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, należy używać zgodnie z przeznaczeniem;
7) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy
opłukać przed złożeniem do worka, opróżnione opakowania należy, jeśli to możliwe trwale zgnieść przed
złożeniem do worka;
8) odpady zebrane selektywnie, o których mowa w ust. 5 pkt 1-5 będą odbierane sprzed nieruchomości.
Odpady komunalne należy wystawić przed teren nieruchomości przed godziną 6.00 w dniu odbioru;
9) odpady komunalne winny być odbierane od właścicieli w godzinach 6.00-22.00.
14. Właściciel nieruchomości, na której prowadzenia jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna
lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość
pojemników do gromadzenia odpadów i bieżącego opróżniania ich.
15. Nieruchomość zabudowana nieprzyłączona do sieci kanalizacji sanitarnej lub niewyposażona
w przydomową oczyszczalnię ścieków, powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy na nieczystości
płynne, przy czym ścieki komunalne powinny być odprowadzane do tego zbiornika, a ich odprowadzanie
powinno odbywać się zgodnie z § 5 ust. 5.
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§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu,
lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników, (przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości, a obowiązek ten należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów);
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny
postój lub parkowanie samochodów.
2. Gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości powinno się odbywać, w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom
i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.
3. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości
służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym
stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości
udostępnionych do użytku publicznego, przez uprzątanie (w szczególności zamiatanie, zbieranie, zmywanie)
zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych przeznaczonych do wspólnego użytku
(w szczególności sieni, klatek schodowych, korytarzy, kabin dźwigowych, studzienek (tzw. świetlików)
piwnicznych przyokiennych i rur spustowych rynnowych z kratkami czyszczakowymi) jak i oczyszczanie
zewnętrznych części budynków, na które siadają ptaki z zalegających odchodów ptasich.
5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę
zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych,
na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do
zbierania odchodów zwierząt.
§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być
dokonywane na terenie nieruchomości, spełniając następujące warunki:
1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach
nieruchomości, której właściciel wyraził na to zgodę, z użyciem środków ulegających biodegradacji, pod
warunkiem, ze powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych, w celu ich usunięcia zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach i ustawy o odpadach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej lub do ziemi;
2) powstające na nieruchomości, w wyniku mycia pojazdów, ścieki odprowadzane będą do kanalizacji
poprzez urządzenia podczyszczające lub będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzone
w obrębie nieruchomości wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy samochodowe związane z ich
bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że:
1) nie skutkują zanieczyszczeniem środowiska naturalnego, w tym wód i gleby;
2) powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie z przepisami obowiązującego
prawa;
3) dokonywanie napraw pojazdów samochodowych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego tylko
w przypadku awarii pojazdu;
4) odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego
przeznaczonych i przekazane do właściwego przetworzenia.
3. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych
w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków, zbieranych w pojemnikach przeznaczonych do
gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Id: B0290180-5A69-4A63-B260-EB4EDD08231F. Podpisany

Strona 6

Rozdział 3.
SPOSÓB I CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Gmina Pokój zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1 - 5 właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, realizowane poprzez przedsiębiorcę odbierającego odpady wybranego przez
Gminę Pokój;
2) przyjęcie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez gminne punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) organizowanie zbiórek akcyjnych;
4) wskazanie punktów odbioru niektórych odpadów komunalnych.
3. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:
1) odpady po segregacji (zmieszane) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w okresie letnim nie rzadziej niż
1raz na 2 tygodnie a dla lokali wielolokalowych 1 raz w tygodniu;
2) papier i tektura - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz na kwartał;
4) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na rok;
5) odpady biodegradowalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w okresie letnim nie rzadziej niż 1raz na
2 tygodnie a dla lokali wielolokalowych 1 raz w tygodniu;
6) odpady wielkogabarytowe – w systemie zbiórki akcyjnej - nie rzadziej niż jeden raz w roku;
7) sprzęt elektryczny i elektroniczny – w systemie zbiórki akcyjnej - nie rzadziej niż jeden raz w roku.
4. W odniesieniu do nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz
ogródków działkowych, odbiór odpadów następuje wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada.
5. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę:
1) częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego wynika z ilości zużytej wody
i pojemności zbiornika bezodpływowego i powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się
nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych
nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku
niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie
określenia przeciętnych norm zużycia wody;
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
6. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy plenerowe, wprowadza się obowiązek
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka
potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
7. Kosze uliczne, zlokalizowane na przystankach, placach zabaw, parkach itp. należy opróżniać
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.
8. Terminy odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych nieruchomości, uwzględniające określoną
przez odbierającego odpady oraz Gminę zostanie udostępniona w formie harmonogramu odbioru odpadów,
w sposób zwyczajowo przyjęty.

Id: B0290180-5A69-4A63-B260-EB4EDD08231F. Podpisany

Strona 7

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH
DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW
I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM
I TECHNICZNYM
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania uprawnionemu podmiotowi
wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach koloru żółtego
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) szkło – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
c) papier i makulatura – w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
d) bioodpady - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub powinny być
poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach,
e) niesegregowane (zmieszane) - w osobnym pojemniku koloru czarnego lub zielonego oraz worku koloru
czarnego,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach koloru żółtego
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) szkło – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
c) papier i makulatura – w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
d) bioodpady - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub powinny być
poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach,
e) niesegregowane (zmieszane) - w osobnym pojemniku koloru czarnego lub zielonego oraz worku koloru
czarnego,
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach koloru żółtego
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) szkło – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
c) papier i makulatura – w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
d) bioodpady - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub powinny być
poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach,
e) niesegregowane (zmieszane) - w osobnym pojemniku koloru czarnego lub zielonego oraz worku koloru
czarnego,
4) na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub na innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, a powstają odpady
komunalne:
a) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach koloru żółtego
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) szkło – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
c) papier i makulatura – w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
d) bioodpady - w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub powinny być
poddawane procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach,
e) niesegregowane (zmieszane) - w osobnym pojemniku koloru czarnego lub zielonego oraz worku koloru
czarnego.
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2. Pozostałe odpady selektywnie zebrane zgodnie z § 2 pkt 5 właściciele nieruchomości obowiązani są
dostarczać do PSZOK lub uprawnionym podmiotom, albo w systemie zbiórki akcyjnej organizowanej
z częstotliwością co najmniej raz na rok. Właściciele nieruchomości wskazanych w pkt 3 i 4 obowiązani są
zagospodarować odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności 120 l spełniające następujące warunki:
a) wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej odporność
na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,
b) odporne na działania promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych,
c) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości,
d) w kolorach wskazanych w § 6,
2) worki typu „big-bag” o pojemności do 1m3 ;
3) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l, spełniające następujące warunki:
a) wykonane z materiału trudnopalnego,
b) posiadające konstrukcję uniemożliwiającą wydostanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu
i innych czynników zewnętrznych,
3) pojemniki (wyposażone w koła) na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, spełniające wymagania
określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm;
4) pojemniki o pojemności 7,8 m3, inne pojemniki do zbierania innych odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych;
5) przydomowe kompostowniki.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w kolorach, które
określone zostały w § 6.
3. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów, Gmina może również wprowadzić w oznakowanie zapewniające identyfikację
użytkownika pojemnika, kontenera lub worka.
4. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone
zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.
5. Dopuszcza się prowadzenie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej kompostowanie na jej terenie
odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces
kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 8. 1. Zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów poremontowych, zużytych opon oraz
odpadów ulegających biodegradacji, tworzyw sztucznych i metali, papieru oraz szkła;
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne:
radioaktywnych, żrących i wybuchowych;

szlamów, substancji toksycznych, substancji

3) mieszania selektywnie zebranych odpadów;
4) przepełniania pojemników na odpady komunalne;
5) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki:
a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków chemicznych
i niebezpiecznych,
b) kalki technicznej,
c) ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek),
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d) luster,
e) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
f) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego),
g) szyb samochodowych,
h) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
i) puszek i pojemników po farbach i lakierach,
j) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
k) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,
6) wrzucania do pojemników lub worków na odpady kuchenne ulegające biodegradacji – bioodpady
kuchenne:
a) mięsa,
b) kości,
c) oleju jadalnego,
d) płynnych odpadów kuchennych,
e) ziemi doniczkowej,
f) odpadów zielonych (trawy, liści),
g) odchodów zwierzęcych,
h) leków,
i) artykułów higienicznych,
j) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych),
7) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów
nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym pochodzących z działalności gospodarczej w tym
rolniczej, odpadów medycznych i weterynaryjnych oraz odpadów kuchennych z lokali gastronomicznych;
8) gromadzenia gorącego popiołu, lodu, śniegu w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne;
9) zalewania wodą odpadów komunalnych, w tym popiołu, znajdujących się w pojemniku;
10) uszkadzania lub niszczenia pojemników niestanowiących własności właściciela nieruchomości;
11) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zebranych selektywnie;
12) gromadzenia w koszach ulicznych odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, odpadów powstałych na terenie nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz odpadów powstałych na nieruchomości,
na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne.
§ 9. 1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów wynosi 15 l na osobę na tydzień.

domowych

przy

2. Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych w przypadku
prowadzonej nieselektywnej zbiórki odpadów wynosi 30 l na tydzień.
3. Pojemność pojemnika powinna być dostosowana na nieruchomościach zamieszkałych do ilości osób
korzystających z tych pojemników i częstotliwości odbioru odpadów wynikającej z harmonogramu odbioru
odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można było
zawsze swobodnie zamknąć klapą.
4. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy jest uprawniony do zwiększenia ilości oraz
pojemności pojemników w uzasadnionych przypadkach, na podstawie wniosku złożonego do Gminy .
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5. Pojemność pojemnika powinna być dostosowana na nieruchomościach niezamieszkałych do ilości
odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak,
aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.
6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków
do zbierania odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru do krawędzi drogi służącej do
obsługi komunikacyjnej nieruchomości lub w innym miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym
odpady, w taki sposób aby pojemniki lub worki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności
poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,
7. W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników lub worków na terenie własnej nieruchomości
lub utrudnionego do niej dojazdu, dopuszcza się lokalizowanie pojemników lub worków na terenie
nieruchomości sąsiedniej lub położonej po przeciwnej stronie drogi służącej do obsługi komunikacyjnej tej
nieruchomości pod warunkiem uzyskania zgody właściciela tej nieruchomości,
8. W przypadku, gdy dojazd do nieruchomości jest uniemożliwiony przez zalegający śnieg lód lub błoto,
właściciel nieruchomości jest obowiązany do wystawienia pojemników na skrzyżowanie z najbliższą drogą
zdatną do przejazdu pojazdu do transportu odpadów.
9. Utrzymanie altany i jej otoczenia w czystości i porządku oraz w należytym stanie technicznym jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem, że do usunięcia odpadów które wypadły
z pojemników lub worków podczas ich odbierania z nieruchomości obowiązany jest podmiot odbierający te
odpady.
10. Altany muszą być otwarte, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Altany administrowane przez danego
Zarządcę mogą zostać wyposażone w jedno uniwersalne zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób
niepowołanych pod warunkiem przekazania uniwersalnego klucza umożliwiającego wejście do altany Gminie
oraz wykonawcy usługi odbierania odpadów z nieruchomości oraz wszystkim osobom uprawnionym do
korzystania z tych altan.
11. Nie będą odbierane odpady z pojemników lub worków wystawione po godzinie 6.00 w dniu odbioru.
12. Odpady ulegające biodegradacji przymarznięte do podłoża nie będą z niego usuwane przez podmiot
odbierający odpady. Worek zostanie opróżniony w najbliższym możliwym terminie wynikającym
z harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.
13. Utrzymanie pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym należy zapewnić
poprzez ich mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na rok.
14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez zapewnienie ich umiejscowienia we właściwy miejscu i odpowiedniej wielkości
pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w sposób niepowodujący jego uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia, a także nieprzeciążaniem
pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość. Zobowiązani są również do utrzymania
porządku wokół pojemników w miejscach ich ustawienia, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia
pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.
16. W zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować altanę
śmietnikową w sposób umożliwiający identyfikację adresu lub adresów nieruchomości mieszkańców
korzystających z altany.
17. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do oznakowania pojemników na odpady
komunalne poprzez umieszczenie naklejki w widocznym miejscu zawierającej nazwę podmiotu użytkującego
oraz adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne.
§ 10. 1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych i odpady
zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) 1 – 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) 5 – 8 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l.
2. Dla większej ilości osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.1 punkty 1-2
stosownie do ilości osób.
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3. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, ustala się
minimalne ilości worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący
sposób:
1) od 1 do 2 osób – 2 worki o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” na miesiąc, 3 worki o pojemności 120 l koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” na
kwartał, 3 worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” na kwartał,
12 worków o pojemności 120 l koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” na rok;
2) 3 osoby i więcej osób – 5 worów o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne” na miesiąc, 4 worki o pojemności 120 l koloru zielonego oznaczonych napisem
„Szkło” na kwartał, 4 worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” na
kwartał, 15 worków o pojemności 120 l koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” na rok.
4. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych i odpady
zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 5 do 8 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) od 9 osób – kombinacje pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 660 l lub 1100 l stosownie do ilości osób
i częstotliwości odbioru odpadów.
5. Dla nieruchomości wskazanych w ust. 4 ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:
1) do 4 osób - dla odpadów tworzywa sztuczne i metale, przewiduje się pojemnik lub worki odpowiednio
oznaczone o pojemności 240 l i 120 l, dla odpadów z papieru i makulatury przewiduje się pojemnik lub
worki odpowiednio oznaczone o pojemności 240 l i 120 l, dla odpadów ze szkła przewiduje się pojemnik
lub worki odpowiednio oznaczone o pojemności 240 l i 120 l, dla bioodpadów, ulegających biodegradacji
i zielonych przewiduje się pojemnik lub worki odpowiednio oznaczone o pojemności 240 l;
2) od 5 do 8 osób - 5 worów o pojemności 120 l koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa
sztuczne” lub kombinacja pojemników o pojemności 660 l, 240 l, 120 l, 4 worki o pojemności 120 l
koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” lub kombinacja pojemników 120 l. 240 l, 660 l, 1100 l,
4 worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” lub kombinacja
pojemników 120 l. 240 l, 660 l, 1100 l, 15 worków o pojemności 120 l koloru brązowego oznaczonych
napisem „BIO” lub kombinacja pojemników 120 l, 240 l, 660 l lub 1100 l;
3) od 9 osób kombinacje worków o pojemności 120 l lub pojemników o pojemności 120 l, 240 l, 660 l lub
1100 l stosownie do ilości osób i częstotliwości odbioru odpadów.
6. W uzasadnionych przypadkach właściciel nieruchomości wskazanej w ust. 3 i 4
Gminy z wnioskiem o przyznanie dodatkowych worków na odpady segregowane.

może wystąpić do

7. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne
powinny być wyposażone w odpowiednią ilość pojemników, wynikającą z potrzeb właściciela nieruchomości,
przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów oraz poniższych jednostkowych wskaźników ich
wytwarzania:
1) dla szkół, przedszkoli i żłobków - 1 l na /ucznia/dziecko i 6 l na osobę pracującą;
2) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu - 9 l na łóżko i 6 l na osobę pracującą;
3) dla lokali handlowych do 50 m2 powierzchni handlowej - 2 l na 1 m2 powierzchni handlowej i 6 l na osobę
pracującą, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l;
4) lokale handlowe powyżej 50 m2 powierzchni handlowej - 3 l na 1 m2 powierzchni handlowej i 6 l na osobę
pracującą;
5) lokale gastronomiczne (stołówki szkolne) - 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 6 l na osobę pracującą;
6) dla instytucji kultury posiadających sale widowiskowe, świetlice wiejskie - 0,2 l na 1m2 powierzchni
użytkowej i 6 l na osobę pracującą;
7) dla cmentarzy - 0,8 l na miejsce grzebalne;

Id: B0290180-5A69-4A63-B260-EB4EDD08231F. Podpisany

Strona 12

8) dla obiektów sportowych - 0,2 l na 1 m2 powierzchni użytkowej;
9) dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 240 l na jednostkę;
10) dla wszystkich innych nie wymienionych powyżej - 6 l na osobę pracującą.
8. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się
minimalne pojemności pojemników, z zastrzeżeniem ust.10, przeznaczonych do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych, w następujący sposób:
1) dla odpadów tworzywa sztuczne i metale przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla
odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;
2) dla odpadów szkło przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę pojemności pojemnika
przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;
3) dla odpadów papier przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla odpadów niesegregowanych
(zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;
4) dla odpadów ulegających biodegradacji stosownie do rzeczywistej ilości wytwarzanej frakcji odpadów
komunalnych.
9. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub
kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej
pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
10. Dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku ustala się minimalną pojemność
pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – na jeden
pojemnik o pojemności120 l na nieruchomość.
11. Dla nieruchomości wskazanych w ust. 10, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, w następujący sposób:
1) dla odpadów tworzywa sztuczne i metale przewiduje się worek o pojemności 120 l;
2) dla odpadów szkło przewiduje się worek o pojemności 120 l;
3) dla odpadów papier przewiduje się worek o pojemności 120 l;
4) w przypadku odpadów ulegających biodegradacji wprowadza się obowiązek ich kompostowania.
§ 11. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 15 km od kolejnego pojemnika;
2) w terenie zabudowanym - od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 5000 m od kolejnego
pojemnika.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 12. 1. Należy dążyć do:
1) zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych i ograniczenia ich ilości, poprzez podejmowanie działań
mających na celu ułatwienie procesów recyklingu i odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez
selektywne zbieranie na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2) unieszkodliwienia odpadów, których nie można przetworzyć innymi metodami;
3) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do składowania, w szczególności odpadów ulegających
biodegradacji;
4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
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Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 13. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie lub
poruszającego się po niej swobodnie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości
umieścić tablicę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.
4. Właściciel psa jest zobowiązany do:
1) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za
agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na
terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu;
2) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej,
dopilnowania aby pies miał kaganiec;
3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
5. Zabrania się:
1) pozostawiania zwierzęcia bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na
terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;
2) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe, place targowe, do sklepów, zakładów
usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z opieki psa);
3) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla
zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów - przewodników;
4) zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
6. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach
w liczbie stwarzającej uciążliwość dla zamieszkujących w nich ludzi, a w szczególności prowadzenia hodowli
psów lub kotów.
7. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego
użytku, w szczególności prowadzenia hodowli psów lub kotów.
8. W przypadku utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną jego właściciel lub opiekun zobowiązany
jest uzyskać stosowne zezwolenie zgodnie z wymogami art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie
zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz. 122).
9. Obowiązki określone w § 13 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierząt domowych.
Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH
UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH
NIERUCHOMOŚCIACH
§ 14. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego
regulaminu, a także:
1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku,
na zasadach określonych w § 15;
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3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) gromadzić odchody zwierzęce oraz gnojówkę i gnojowicę zgodnie z ustawą z dnia 10 lipca 2007 r.
o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2018 r., poz. 1259) (Dz. U. z 2017 r., poz. 668 z późn. zm.).
2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej
10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla
innych użytkowników ogródków działkowych.
4. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzętach.
5. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) niepowodowanie, przez prowadzoną hodowlę, uciążliwości wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
6. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę:
„Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony”.
7. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości, co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi
publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu oraz
oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy) o wysokości co najmniej 3 m, która spowoduje wznoszenie
się wylatujących i powracających do ula pszczół nad pobliskim terenem.
8. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów.
9. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
10. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być
utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce usuwane.
11. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed
dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoża, a w oknach siatki przeciw owadom.
Pomieszczenia te powinny być bielone oraz odszczurzane, a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.
12. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:
1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice,
komórki, garaże, balkony;
3) na terenie nieruchomości wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru
zabytków.
13. Odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:
1) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 10 m;
2) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.
14. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody
wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków
sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.
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Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJII
TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 15. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy do przeprowadzania
deratyzacji.
2. We wszystkich rodzajach nieruchomości w przypadku pojawienia się gryzoni istnieje obowiązek
przeprowadzenia deratyzacji, przy czym właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi przeprowadzają deratyzację co roku dwukrotnie deratyzację miejsc oraz pomieszczeń
nieruchomości, w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia
piwniczne, strychy, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny itp.
3. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku:
1) I termin: od 1 marca do 31 marca - akcja wiosenna;
2) II termin: od 1 października do 31 października - akcja jesienna.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Rada Gminy Pokój
w drodze uchwały określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
4. Deratyzacji dokonuje się ponadto każdorazowo na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16. Naruszenie przepisów niniejszej uchwały podlega karze wymierzanej w trybie i na zasadach
określonych w art. 10 ust. 2 i 2a ustawy.
§ 17. Traci moc uchwała nr XXXII/263/2017 Rady Gminy Pokój z dnia 18 października 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pokój.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wacław Kociencki
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