
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/112/12 

RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże Wielkie  

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

(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 391),  

Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże 

Wielkie o następującej treści:  

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wądroże 

Wielkie.  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. poz. 391);  

2) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne 

pojemniki do selektywnego zbierania papieru, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego oraz szkła białego 

(bezbarwnego), do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają odpady opakowaniowe;  

3) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w której dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;  

4) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa 

lokale mieszkalne;  

5) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 – należy przez to 

rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012, przyjęty 

uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Nr XXIV/616/12, z dnia 27 czerwca 2012 roku;  

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  
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1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej 

w zakresie obejmującym:  

a) papier  

b) metale  

c) tworzywa sztuczne  

d) szkło  

e) opakowania wielomateriałowe  

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

g) odpady zielone  

h) przeterminowane leki i chemikalia  

i) zużyte baterie i akumulatory  

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe  

l) odpady budowlane i rozbiórkowe  

m) zużyte opony.  

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom, prowadzącym działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; umieszczanie odpadów zebranych selektywnie 

w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie 

odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób i zakres 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, zawiera uchwała o sposobie i zakresie świadczenia usług, w zakresie 

odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;  

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym 

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości;  

4) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych na terenie własnej posesji.  

§ 3. 1. Bez względu na rodzaj zabudowy właściciele nieruchomości, zobowiązani są do zbierania 

i przekazywania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, w osobnym pojemniku lub 

pojemnikach.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i do umieszczania papieru, tworzyw sztucznych, 

szkła białego oraz szkła kolorowego w ogólnodostępnych pojemnikach na terenie każdej wsi, służących do 

selektywnej zbiórki odpadów.  

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i do przekazywania pozostałych odpadów, 

wymienionych w § 2, ust.1, pkt. 1) niniejszego regulaminu, do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych.  

§ 4. Od właścicieli nieruchomości wymaga się stałego usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, można wyłącznie przeprowadzić pod warunkiem, 

że ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych, lub kanalizacji sanitarnej, na warunkach zgody 

wydanej przez administratora kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów bezpośrednio 

do gleby czy wód jest zabronione.  

2. Drobne naprawy: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów itp. są dozwolone 

tylko wtedy gdy nie są uciążliwe dla sąsiadujących nieruchomości a powstałe odpady są gromadzone w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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3. Czynności o których mowa w ust.1 i 2, w zgrupowaniach miejsc postojowych, mogą być wykonywane 

w warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 ze 

zm.).  

 

Rozdział 3. 

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 

PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM  

§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:  

1) worki o pojemności 120 l;  

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  

3) pojemniki na odpady o pojemności 120l, 240l, 1100l;  

4) przydomowe kompostowniki.  

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich 

kolorach:  

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe;  

2) białym, z przeznaczeniem na szkło białe (bezbarwne);  

3) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, zielone;  

4) żółtym, z przeznaczeniem na plastik;  

5) niebieskim, z przeznaczeniem na papier;  

6) czerwonym, z przeznaczeniem na metal;  

7) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

3. Wszystkie pojemniki, lub worki na odpady, muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.  

4. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka, dostarczone 

zostanie przez podmiot odbierający odpady.  

§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność 

pojemnika lub pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych w następujący sposób:  

1) dla od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 120l;  

2) dla od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l;  

3) dla od 7 do 10 osób - dwa pojemniki (jeden pojemnik o pojemności 240 i jeden pojemnik o pojemności 

120l);  

4) dla większej ilości osób, przyjąć należy wielokrotność pojemników określonych w pkt. od 1 – 3.  

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

ustala się minimalną pojemność pojemnika lub pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych ) odpadów komunalnych, na podstawie załącznika do niniejszego regulaminu.  

3. Dla właścicieli nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub pojemników 

przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jako sumę pojemników 

określonych w ust. 1 i 2.  

§ 8. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 120 l.  
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§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność, pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych na drogach publicznych:  

1) w terenie niezabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości co najmniej 10 km od kolejnego pojemnika,  

2) w terenie zabudowanym – od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości co najmniej 200 m od kolejnego 

pojemnika.  

2. Odpowiedzialnym za stan techniczny, sanitarny i porządkowy pojemników przy drogach publicznych, 

jest właściciel drogi.  

§ 10. Średnie ilości odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości podano 

w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 11. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 

terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu, zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

Ponadto:  

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 

korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania 

wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, 

z zastrzeżeniem pkt. 2,  

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 

odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 

nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,  

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 

zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,  

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się 

ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego 

do dysponowania terenem na ten cel.  

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów, należy umieszczać w miejscu ustawiania 

pojemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów, wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.  

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów 

w należytym stanie sanitarnym i technicznym.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich 

przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz 

porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, 

które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.  

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.  

Rozdział 4. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO  

§ 13. 1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wynosi: dla 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – raz na dwa tygodnie.  

2. Częstotliwość odbioru odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić raz na miesiąc.  

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odbywać 

się może w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem.  

4. Kosze uliczne należy opróżniać, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.  
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5. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00.  

6. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości oraz z pojemników ogólnodostępnych, ma 

gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków.  

7. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych, 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 lub zużytej z innego źródła (np. 

własnego) do celów bytowych.  

8. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do 

niego pojazdu asenizacyjnego, podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.  

Rozdział 5. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2012  

§ 14. Na terenie gminy Wądroże Wielkie nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja 

przeładunkowa odpadów.  

Rozdział 6. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU  

§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności do nie pozostawiania ich bez nadzoru 

i zapewnienia innym osobom ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością.  

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy 

w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.  

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do, usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta, na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.  

4. Właściciel psa zobowiązany jest do:  

1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym,  

2) 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,  

3) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies 

powinien posiadać kaganiec,  

4) zabezpieczenia nieruchomości, w sposób uniemożliwiający, jej opuszczenie przez psa.  

5. Zabrania się:  

1) pozostawiania zwierząt 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,  

3) wprowadzania zwierząt do: sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych 

obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa).  

Rozdział 7. 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTZRYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH  

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich, pod następującymi warunkami:  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 1173



1) posiadanie budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane; przestrzeganie obowiązujących zasad zdrowotnych, sanitarnych 

i porządkowych oraz nie powodowanie negatywnego oddziaływania na środowisko;  

2) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich przebywania i bezpośrednie ich otoczenie winny być 

ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza ich obręb;  

3) obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla 

zwierząt winne być składowane w pomieszczeniach o nieprzepuszczalnym podłożu, nie mogą być źródłem 

nieprzyjemnych zapachów oraz powodować zanieczyszczenia nieruchomości, wód powierzchniowych 

i podziemnych;  

4) odpady i nieczystości powstałe w związku z hodowlą powinny być usuwane w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami, nie powodując zanieczyszczeń dróg, ulic i innych terenów użyteczności 

publicznej.  

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach: parków, zadrzewień, lasów oraz na 

działkach, na których usytuowane są szkoły i ośrodki zdrowia.  

Rozdział 8. 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA  

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji i deratyzacji, w razie pojawienia 

się insektów i gryzoni) miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów, 1 raz w ciągu miesiąca w okresie 

letnim (od początku maja do końca września), w przypadku gdy miejsca te znajdują się w budynkach 

przeznaczonych na pobyt ludzi.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku jesienią, 

deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona 

jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, 

w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.  

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 

nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.  

Rozdział 9. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady: 

E. Jedlecka 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/112/12 

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 
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