
 

 

UCHWAŁA NR XX/129/12 

RADY GMINY SIEKIERCZYN 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaniu Rada Gminy Siekierczyn uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siekierczyn.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/24/11 Rady Gminy Siekierczyn z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

 

 Andrzej Kuźniar 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 grudnia 2012 r.

Poz. 5089



Załącznik do Uchwały Nr XX/129/12 

Rady Gminy Siekierczyn 

z dnia 27 listopada 2012 r. 

 

 

REGULAMIN  

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn, zwany dalej Regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siekierczyn.  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno-higienicznego nieruchomości poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 

tych pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich 

mogło odbywać się bez przeszkód i bez powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników,  

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie opisanym w § 3 ust. 1,  

3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Regulaminie,  

4) usuwanie śniegu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio przylegającego do danej 

nieruchomości, położonego przy drodze publicznej.  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości powinni zbierać selektywnie następujące frakcje odpadów komunalnych 

powstałych na terenie nieruchomości:  

1) papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,  

2) metale,  

3) zużyte baterie i akumulatory,  

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

5) przeterminowane leki i chemikalia,  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

7) zużyte opony,  

8) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,  

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe.  

2. Właściciele nieruchomości powinni samodzielnie dostarczać odpady wymienione w ust. 1  

do oznakowanych pojemników ustawionych w punktach o systemie gniazdowym, z zastrzeżeniem § 4  

oraz do punktów selektywnego zbierania odpadów wyznaczonych przez gminę, z zastrzeżeniem § 5 i 6.  

§ 4. 1. Do pojemników ustawionych w punktach o systemie gniazdowym właściciele nieruchomości 

powinni dostarczać niżej wymienione odpady zebrane selektywnie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:  

1) papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,  

2) odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone.  

2. Właściciele nieruchomości mogą prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów, w tym odpadów zielonych, 

we własnym kompostowniku i na własne potrzeby pod warunkiem, że nie powoduje to uciążliwości  

dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców oraz zadeklarowania tej formy zbiórki w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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3. Właściciele nieruchomości mogą tymczasowo gromadzić bioodpady w wydzielonym przez siebie 

miejscu na terenie nieruchomości wykorzystując w tym celu pojemnik o pojemności 10 l, a następnie 

transportować je do pojemników ustawionych w punktach o systemie gniazdowym.  

§ 5. 1. Do punktów selektywnego zbierania odpadów, wyznaczonych przez gminę, właściciele 

nieruchomości powinni dostarczać niżej wymienione odpady zebrane selektywnie z zastrzeżeniem ust. 2 i 3:  

1) metale,  

2) zużyte baterie i akumulatory,  

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

4) przeterminowane leki i chemikalia,  

5) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

6) zużyte opony,  

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia 

drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych do właściwego organu mogą być również odbierane bezpośrednio z nieruchomości po uprzednim 

zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości tego faktu w urzędzie gminy, a następnie u przedsiębiorcy 

świadczącego usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych celem zamówienia u przedsiębiorcy 

odpowiedniego kontenera.  

3. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych 

w punkcie aptecznym i obiektach praktyk lekarskich.  

§ 6. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 

poprzez ich zbieranie na terenie nieruchomości, a następnie przygotowanie do odbioru w terminach 

określonych w § 15 .  

§ 7. 1. Właścicielom nieruchomości zabrania się:  

1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, 

substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, 

rozpuszczalników i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej,  

2) przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z jezdni na chodnik. 

Dopuszcza się możliwość gromadzenia śniegu na pasie chodnika graniczącego z jezdnią w taki sposób,  

aby nadmiar śniegu nie utrudniał ruchu pieszych,  

2. Odpady medyczne i weterynaryjne powstające w związku z prowadzoną na terenie nieruchomości 

działalnością w zakresie usług medycznych i weterynaryjnych nie mogą być gromadzone w urządzeniach 

służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami 

określają przepisy wykonawcze do ustawy o odpadach.  

§ 8. 1. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności :  

1) na chodnikach, ulicach i terenach zielonych,  

2) na terenach leśnych,  

3) w pobliżu zbiorników wodnych, rzek i strumieni.  

2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami jedynie w miejscach 

o utwardzonym podłożu, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika 

bezodpływowego.  

3. Doraźne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych mogą się odbywać wyłącznie na utwardzonym 

podłożu, w sposób uniemożliwiający skażenie gleby lub wód powierzchniowych i podziemnych  

oraz pod warunkiem, że powstające odpady zbierane będą w pojemnikach do tego przeznaczonych.  
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Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych; warunki rozmieszczania tych pojemników  

oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1) pojemniki na odpady zmieszane i posortownicze o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l,  

2) pojemniki na odpady segregowane o pojemności 10 l, 1100 l, 1500 l, 2500 l,  

3) kompostowniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji o minimalnej pojemności 

350 l na 500 m
2 
działki,  

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 40 litrów,  

5) worki koloru czarnego, o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 

mm o minimalnej pojemności 110 litrów, z nadrukiem-logo podmiotu odbierającego odpady.  

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników odpowiadające następującemu przeznaczeniu:  

1) zielony na szkło i opakowania szklane,  

2) niebieski na makulaturę,  

3) żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu,  

4) brązowy na odpady biodegradowalne.  

3. Pojemniki na odpady muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej; muszą  

być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą przed dostępem zwierząt i opadami atmosferycznymi 

oraz spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 

z 2010 r., Nr 138, poz. 935 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 

r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz. 1858),  

4. Pojemniki i worki na odpady komunalne powinny mieć stałą lokalizację zapewniającą dojazd do nich 

samochodem specjalistycznym oraz zapewniającą swobodne dojście dla pracowników podmiotu uprawnionego 

do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości bez konieczności otwierania wejścia  

na teren nieruchomości; winny być ustawione w miejscu widocznym, w pobliżu granicy nieruchomości.  

§ 10. 1. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości zamieszkałej wynosi 110 l.  

2. Ilość i pojemność pojemników powinna być dobrana w taki sposób, aby nie powodować  

ich przepełnienia przy uwzględnieniu, że średnia ilość wytwarzanych:  

1) odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 30 l tygodniowo na mieszkańca,  

2) odpadów biodegradowalnych wynosi 2,20 l tygodniowo na mieszkańca,  

3) odpadów opakowaniowych wynosi 5,50 l tygodniowo na mieszkańca,  

4) odpadów posortowniczych wynosi 22,30 l tygodniowo na mieszkańca.  

3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej wskazane jest łączenie pojemników z poszczególnych 

nieruchomości na pojemniki o większej pojemności.  

§ 11. 1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, wynosi 110 

litrów.  

2. Pojemność i ilość pojemników powinna być dobrana w taki sposób, aby nie powodować przepełnienia 

się pojemników przy uwzględnieniu, że średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynosi:  

1) 5 l tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną/pracującą w budynkach użyteczności publicznej  

oraz wszelkiego rodzaju biurach, urzędach, szkołach, domach kultury i sportu, świetlicach, bibliotekach, 

domach weselnych, praktykach lekarskich, punkcie aptecznym, policji, zakładzie karnym, zakładach 
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rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynach, placówkach handlowych, gastronomicznych i innych 

obiektach usługowych,  

2) 3 l tygodniowo na każde dziecko w placówce oświatowej (szkoła, przedszkole),  

3) 10 l tygodniowo na każdego osadzonego,  

4) 10 l tygodniowo na każde miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych i stołówkach.  

3. W przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest ustawienie na zewnątrz lokalu,  

co najmniej jednego pojemnika o pojemności 110 litrów przeznaczonego na odpady komunalne. Obowiązek 

ten dotyczy również, tzw. ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.  

§ 12. W przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości 

niezamieszkałej oblicza minimalną pojemność pojemników, w które powinien wyposażyć nieruchomość, 

przyjmując:  

1) 3,70 l tygodniowo na każdą osobę, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1,  

2) 2,20 l tygodniowo na każdą osobę, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 2,  

3) 7,50 l tygodniowo na każdą osobę, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 3, 

4) 3,00 l tygodniowo na każde miejsce konsumpcyjne, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 4.  

§ 13. W przypadku, gdy nieruchomość stanowi w części nieruchomość zamieszkałą i dodatkowo 

prowadzona jest na niej działalność gospodarcza bądź usługowa ilość i pojemność pojemników wylicza się 

jako sumę objętości obliczonych w oparciu o § 10, 11 i 12.  

§ 14. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych 

terenach użytku publicznego, muszą odpowiadać następującym wymaganiom:  

1) być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich 

użytkowników ww. terenów,  

2) być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych  

oraz umożliwiających ich opróżnianie przez podmiot uprawniony,  

3) być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych 

i przebywania znacznej ilości osób,  

4) być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.  

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

§ 15. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane będą odbierane z częstotliwością raz na tydzień,  

2) odpady posortownicze będą odbierane z częstotliwością raz na 2 tygodnie,  

3) bioodpady będą odbierane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,  

4) papier, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe będą odbierane stosownie do potrzeb,  

co najmniej raz na 2 tygodnie,  

5) meble i odpady wielkogabarytowe będą odbierane stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy 

w roku,  

6) zużyte baterie i akumulatory będą odbierane stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,  

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy 

w roku,  

8) przeterminowane leki i chemikalia będą odbierane stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku,  

9) metale, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony będą odbierane stosownie do potrzeb, jednak 

nie rzadziej niż 2 razy w roku,  

10) kosze uliczne będą opróżniane stosownie do potrzeb, nie rzadziej niż raz na tydzień.  
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2. W przypadku braku możliwości terminowego odbioru odpadów z przyczyn niezależnych od podmiotu 

uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpady powinny  

być odebrane niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających ich odbiór.  

§ 16. 1. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości stosownie do potrzeb, jednak  

nie rzadziej niż raz na pół roku.  

2. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów 

ściekowych winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni. Usuwanie tych osadów 

winno być dokonane przez uprawniony podmiot i odpowiednio udokumentowane.  

3. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winno  

się odbywać stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 17. 1. Zapewnienie osiągnięcia celów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.  

2. Doskonalenie istniejącego na terenie gminy systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

celem osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu i odzysku poszczególnych frakcji 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  

§ 18. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz 

innych zwierząt,  

2) stworzenie warunków aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia (wyeliminowanie 

nieprzyjemnych zapachów),  

3) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,  

4) wyposażenie psów wyprowadzanych poza teren nieruchomości w obrożę i wyprowadzanie na uwięzi, a psa 

rasy uznanej za agresywne w kaganiec i obrożę,  

5) utrzymywanie psów na uwięzi. Zwolnienie przez właściciela psa z uwięzi na terenie nieruchomości może 

mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 

przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,  

6) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego,  

7) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

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  

Art.19. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem drobiu i królików, chowanych 

na potrzeby własne gospodarstwa domowego, na terenach:  

1) o zabudowie wielorodzinnej,  

2) w gminnych obiektach mieszkalnych,  

3) przeznaczonych do użytku publicznego.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dozwolone jest utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich z zachowaniem poniższych wymagań:  

1) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości powinny być zabezpieczone przed samowolnym 

opuszczeniem tej nieruchomości,  
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2) utrzymywane zwierzęta gospodarskie nie mogą powodować uciążliwości, takich jak hałas czy wydzielanie 

uciążliwych zapachów dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości 

sąsiednich,  

3) wyposażenie gospodarstwa, w którym prowadzona jest hodowla zwierząt w płytę obornikową,  

4) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, 

sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.  

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku jesienią oraz na bieżąco 

w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości.  
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