
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/159/2013 

RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Malczyce  

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zmianami ze zm.) oraz 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.) Rada Gminy w Malczycach uchwala, 

co następuje:  

Rozdział 1 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.);  

2) pojemnikach – należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia 

odpadów;  

3) podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391ze zm.);  

4) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady o dużych wymiarach, które ze względu 

na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach na odpady np.: zbędne meble, sprzęt go-

spodarstwa domowego, wózki, itp;  

5) odpadach mokrych – należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, takie jak: resztki żywności, fusy po kawie 

i herbacie, skorupki po jajach i orzechach, resztki warzyw i owoców, kurz z odkurzaczy, odpady roślinne, 

trawa, liście, ziemia po kwiatach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne, drewno, zabrudzony 

i mokry papier;  

6) odpadach suchych – należy przez to rozumieć odpady resztkowe pozostałe po wyselekcjonowaniu odpadów 

mokrych z odpadów o gabarytach umożliwiających umieszczenie ich w pojemniku, w tym odpady takie jak: 

metale żelazne i nieżelazne, papier, szkło, tworzywa sztuczne, tekstylia, obuwie, fajans, zużyte środki higie-

niczne np. pampersy, odpady wielomateriałowe itp.  

7) o odpadach niesegregowanych – należy przez to rozumieć odpady mokre i suche zbierane łącznie.  

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu sani-

tarno-higienicznego na terenie nieruchomości .  

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

w tym powstających w gospodarstwach domowych:  
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1) właściciele nieruchomości, prowadzący selektywne zbieranie odpadów, zobowiązani  są do zbierania odpa-

dów  co najmniej z podziałem na „mokre” i suche”;  

2) właściciele nieruchomości, oprócz zbierania zgodnego z ppkt 1 zobowiązani są do oddzielnego zbierania 

i przekazywania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, następujących rodzajów odpa-

dów komunalnych:  

a) metale  

b) surowce wtórne, które nie mieszczą się w pojemnikach  

c) opakowania wielomateriałowe,  

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

e) odpady zielone,  

f) przeterminowane leki i chemikalia,  

g) zużyte baterie i akumulatory,  

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

j) odpady remontowe wytworzone przy własnoręcznie prowadzonych remontach,  

k) zużyte opony  

3) odpady ulegające biodegradacji powinny być w miarę możliwości kompostowane przez właścicieli nieru-

chomości we własnym zakresie lub gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego typu odpadów;  

4) właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do 

własnego kompostownika, powinien zarejestrować go w gminie, poprzez złożenie oświadczenia, że będzie 

kompostował odpady oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wy-

korzystania przedsiębiorcy.  

§ 4. 1. Przeznaczone do selektywnego zbierania jako odpady suche, opakowania po żywności i inne, które 

uległy zabrudzeniu należy przed umieszczeniem w pojemniku umyć.  

2. Opróżnione opakowania należy, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem 

do pojemnika.   

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 

chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy 

granicy nieruchomości.  

2. Usunięcie błota , lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca nie powodujące 

zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.  

§ 6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych poza 

warsztatami samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego;  

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości;  

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników  przeznaczonych do selektywnego zbierania surowco-

wych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:  

1) Tereny zabudowy wielorodzinnej: budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, budynki użyteczności pu-

blicznej, placówki oświatowe i zdrowotne, miejsca handlowe – odpady surowcowe zbierane są do  zestawu 

2 pojemników o pojemnościach 1100 dm³ każdy. Pojemniki winny być odpowiednio oznakowane napisem 

„mokre” lub „suche”, stosownie do rodzaju zbieranych odpadów.  

2) Tereny zabudowy jednorodzinnej: gospodarstwa domowe i sektor małych usług – odpady surowcowe zbie-

rane są selektywnie do zestawu 2 pojemników o pojemności 120 dm³. Pojemniki winny być odpowiednio 

oznakowane napisem „mokre” lub „suche”, stosownie do rodzaju zbieranych odpadów.  

3) Stosowane kosze uliczne o pojemności od 20 dm³ do 70 dm³ .  

§ 8.  Odpady komunalne  powstające na terenie nieruchomości winny być gromadzone w znormalizowa-

nych pojemnikach o pojemności: 120 dm³, 240 dm³, 1100 dm³ i kontenerach o pojemności 2,2 m³, 5 m³, 7 m³  
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§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregownych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, − o pojemności 120 dm³.   

§ 10. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach  tych za-

mieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomo-

ści niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych − o pojemności 1100 dm³.  

§ 11. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną po-

jemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych, jeżeli z tego pojemnika korzysta:  

1) mniej niż 15 osób − o pojemnosci120 dm³  

2) powyżej 15 osób – o pojemności 1100 dm³  

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność 

pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, 

jeżeli z tego pojemnika korzysta:  

1) mniej niż 15 osób – o pojemności 120 dm³ dla każdej frakcji (mokre i suche)  

2) powyżej 15 osób – o pojemności 1100 dm³ dla każdej frakcji (mokre i suche).  

§ 12. 1. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady należy do każdego właściciela nieruchomo-

ści.  

2. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w należytym 

stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez powodowa-

nia zagrożenia dla zdrowia użytkowników.  

3. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć szczel-

nie pokrywę, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynni-

ków zewnętrznych.  

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nie-

ruchomości w sposób systematyczny , gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania selektywnie odpadów oraz gromadzenia ich 

w pojemnikach. Odpady te podlegają odbieraniu przez podmiot odbierający odpady.  

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są  zbierać odpady proble-

mowe i niebezpieczne i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów.  

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać 

się może w systemie akcyjnym , zgodnie z podanym harmonogramem.  

5. Odpady powstałe w wyniku remontu lokali np. gruz, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub 

odpowiednich workach uniemożliwiających pylenie.  

6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, obowiązani są do pozbywania się niesegre-

gowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz w tygodniu.  

2. Właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej, obowiązani są do pozbywania się segregowanych 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości  nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.  

3. Z nieruchomości obejmujących budynki wielorodzinne, szkoły, przedszkola lub inne służące przebywa-

niu większej liczby osób – częstotliwość pozbywania się odpadów niesegregowanych  nie rzadziej niż  raz 

w tygodniu Częstotliwość usuwania stałych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości 

obejmujących budynki wielorodzinne wynika z rzeczywistego stanu napełniania pojemników, jednak nie rza-

dziej niż 2 razy w miesiącu.  

4. Odpady z koszy ustawionych przy drogach publicznych, przystankach autobusowych oraz innych tere-

nach przeznaczonych do użytku publicznego należ usuwać nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.  
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§ 15. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczysto-

ści ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa  

dolnośląskiego 2012-10-22 

§ 16. Na terenie gminy Malczyce nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa od-

padów.  

Rozdział 5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

2. Osoby  utrzymujące zwierzęta domowe, a w szczególności psy zobowiązane są trzymać je na terenie 

swojej nieruchomości i sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.  

3. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy, 

a psy rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – w założonym kagańcu.  

4. Wyprowadzanie innych zwierząt domowych jest dopuszczalne tylko pod opieką ich właściciela.  

5. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie zobowiązani są do ich niezwłocznego 

usuwania.  

6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służą-

cych do zabawy dla dzieci.  

Rozdział 6 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18.  

1) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,  

2) nie wyprowadzania zwierząt poza teren, do którego posiadacz zwierzęcia posiada tytuł prawny,  

3) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, zapachy uciążliwe itp.  

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej nierucho-

mości.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku w okresie je-

siennym deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednoro-

dzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeb.  

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy w uzgod-

nieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej dera-

tyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia.  

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości..  

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Malczyce.  

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

jewództwa Dolnośląskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Malczyce. 

 

Przewodnicząca Rady: 

M. Kądziela 
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