
 

 

UCHWAŁA NR IV/19/2015 

RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 27 stycznia 2015 r. 

w sprawie  wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 

Prochowice 

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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) oraz art.4 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice 

uchwala, co następuje: 

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie 

Miasta i Gminy Prochowice 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

Prochowice. 

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; 

2) odpadach surowcowych (tzw. „suchych”) – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane 

z odpadów komunalnych odpady suche w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak 

w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe; 

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; 

4) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który nie jest budynkiem 

jednorodzinnym; 

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

specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła, papieru i butelek typu PET, do których 

mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane, papier, butelki PET; 

6) odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary 

nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości, 

w szczególności meble; 
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7) odpady budowlane i rozbiórkowe – należy przez to rozumieć odpady powstałe w trakcie  

prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych przeprowadzonych w gospodarstwach domowych; 

8) 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 2012r. 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

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

poprzez: 

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 w sposób określony w § 3, 

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, 

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

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych 

poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w systemie workowym, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku, 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zielone – w osobnym pojemniku, chyba,  

że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników 

przydomowych i pod warunkiem wskazania tego faktu w deklaracji o wysokości opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości , na której zamieszkują mieszkańcy; 

d) szkło opakowaniowe – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych, 

e) papier – powinien być donoszony do pojemników ogólnodostępnych, 
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f) butelki PET – powinny być donoszone do koszy ogólnodostępnych, 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku, 

c) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych, 

d) papier – powinien być donoszony do pojemników ogólnodostępnych, 

e) butelki PET – powinny być donoszone do koszy ogólnodostępnych, 

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku, 

c) szkło – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych, 

d) papier – powinien być donoszony do pojemników ogólnodostępnych, 

e) butelki PET – powinny być donoszone do koszy ogólnodostępnych. 

2. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona  

przez właściciela nieruchomości jednostka mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego 

§ 4. 1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie 

itp. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z dróg publicznych, z przystanków komunikacyjnych, 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, przez podmioty do tego zobowiązane, na podstawie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinno nastąpić możliwie, jak najszybciej po ich 

zaśnieżeniu, oblodzeniu lub zanieczyszczeniu. 

2. Błoto, śnieg i lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego przejścia 

i przejazdu. 

§ 5. Zabrania się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego  

ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu i gniciu odpadów. 

2. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze 

zabudowanym w rejonach o intensywnym ruchu pieszych oraz utrzymujących przystanki komunikacji 

publicznej. 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 7. Zabrania się : 

1) mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności na ulicach, 

chodnikach, podwórzach, terenach zielonych; 

2) dokonywania napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych  

do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej; 

3) prowadzenia wszelkich prac blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 330



§ 8. 1. Wymiana oleju i innych płynów eksploatacyjnych występujących w samochodzie może  

być dokonana pod warunkiem zebrania zużytych płynów do szczelnych pojemników. 

2. Zabrania się wylewania oleju z samochodu jak i pozostałych płynów eksploatacyjnych do gruntu, 

kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych. 

§ 9. Dopuszcza się mycie osobowych pojazdów samochodowych oraz wykonywanie drobnych napraw  

dla potrzeb własnych osób fizycznych na terenach własnych nieruchomości pod warunkiem, że czynności  

te odbywają się w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

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 

§ 10. 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 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l i 2500 l, 

4) kontenery o pojemności 6,5 m
3
, 

5) inne pojemniki do zbierania innych odpadów komunalnych niż wymienione w ust. 2, w tym odpadów 

niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 

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

kolorach: 

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe, 

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

3) brązowym, z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

4) czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany), ciemnozielonym lub ciemnoszarym z przeznaczeniem  

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

5) niebieskim, z przeznaczeniem na papier. 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie 

o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

4. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada 

tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą 

zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku zgodnie 

z przepisami szczególnymi i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 11. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego  

do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 60 l, 

2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

3) od 5 do 9 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-3 

proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres dwóch tygodni wynosi 26 l/osobę. 

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

przewidywana jest zbiórka odpadów biodegradowalnych w pojemniku. 
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3. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność worków przeznaczonych do 

zbierania odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) w następujący sposób: 

1) do 4 osób – jeden worek o pojemności 120 l, 

2) od 5 do 9 osób – dwa worki o pojemności 120 l, 

3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje worków wymienionych w pkt 1-2 

proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres dwóch tygodni wynosi 26 l/osobę. 

§ 12. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) 1 osoba – jeden pojemnik o pojemności 60 l, 

2) od 2 do 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

3) od 4 do 7 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników w pkt 1-3 

proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres dwóch tygodni wynosi 34 l/osobę. 

§ 13. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 60 l, 

2) od 3 do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l, 

3) od 5 do 9 osób –jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) od 10 do 18 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

5) od 19 do 27 osób – trzy pojemniki o pojemności 240 l, 

6) od 28 do 36 osób – cztery pojemniki o pojemności 240 l, 

7) od 37 do 42 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

8) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-7 

proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres dwóch tygodni wynosi 26 l/osobę. 

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów surowcowych (tzw. „suchych”), w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) jest równa minimalnej pojemności 

pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych 

w ust. 1. 

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna 

minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników 

wymaganej dla każdej z tych nieruchomości. 

§ 14. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) 1 osoba – jeden pojemnik o pojemności 60 l, 

2) od 2 do 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

3) od 4 do 7 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) od 8 do 14 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

5) od 15 do 21 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l, 
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6) od 22 do 28 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l, 

7) od 29 do 32 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

8) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-7 

proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która  na okres dwóch tygodni wynosi 34 l/osobę. 

2. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna 

minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników 

wymaganej dla każdej z tych nieruchomości. 

§ 15. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, a odpady są zbierane w sposób selektywny, ustala się minimalną pojemność pojemnika/kontenera 

lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość 

wytwarzanych odpadów wynosi: 

1) do 60 l odpadów – jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l, 

2) od 61 l do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

3) od 121 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) od 241 l do 480 l – dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

5) od 481 l do 720 l – trzy pojemniki o pojemności 240 l, 

6) od 721 do 960 l – cztery pojemniki o pojemności 240 l, 

7) od 961 l do 1100 l – jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

8) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-7 lub 

większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie 

z ust. 2. 

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oblicza właściciel 

nieruchomości uwzględniając zapisy ust. 3. Ilość tych odpadów stanowi sumę iloczynów: liczby jednostek 

charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych przy selektywnym zbieraniu odpadów. 

3. Określa się następujące średnie ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy 

dwutygodniowym cyklu odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną 

zbiórkę odpadów: 

1) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków - 2 l na studenta/ucznia/dziecko i 7 l na osobę pracującą , 

2) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 10 l na łóżko i 7 l na osobę pracującą, 

3) lokale handlowe do 50 m
2
 powierzchni handlowej - 2 l na 1 m

2
 powierzchni handlowej i 7 l na osobę 

pracującą, 

4) lokale handlowe powyżej 50 m
2
 powierzchni handlowej - 2 l na 1 m

2
 powierzchni handlowej i 7 l na osobę 

pracującą, 

5) lokale gastronomiczne - 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 7 l na osobę pracującą, 

6) urządzone targowiska , hale targowe, giełdy - 26 l na punkt handlowy i 7 l na osobę pracującą, 

7) ogródki działkowe - 5 l na każdą działkę, 

8) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe - 1 l na miejsce na widowni i 7 l na osobę pracującą, 

9) kina - 2 l na miejsce na widowni i 7 l na osobę pracującą, 

10) cmentarze - 2 l na miejsce grzebalne, 

11) domki letniskowe, kempingi – 2 l na 1 m
2
 

12) wszystkie inne nie wymienione  - 7 l na osobę pracującą, w tym : 

13) a) pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy; 
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b) punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie); 

c) rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza; 

d) instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki; 

e) obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp. 

4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników/kontenerów 

łączna minimalna pojemność pojemników/kontenerów winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej 

pojemności pojemników/kontenerów wymaganej dla każdej z tych nieruchomości. 

5. Worek do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych możliwy jest do 

zastosowania zamiast pojemnika w przypadku minimalnej pojemności pojemnika nie przekraczającej 60 l. 

§ 16. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalną pojemność 

pojemnika/kontenera lub worka przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi: 

1) do 60 l odpadów – jeden pojemnik lub worek o pojemności 60 l, 

2) od 61 l do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

3) od 121 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

4) od 241 l do 480 l – dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

5) od 481 l do 720 l – trzy pojemniki o pojemności 240 l, 

6) od 721 do 960 l – cztery pojemniki o pojemności 240 l, 

7) od 961 l do 1100 l – jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

8) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-7  

lub większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie 

z ust. 2. 

2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o której mowa w ust. 1, oblicza właściciel 

nieruchomości uwzględniając zapisy ust. 3. Ilość tych odpadów stanowi sumę iloczynów: liczby jednostek 

charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych przy nieselektywnym zbieraniu odpadów. 

3. Określa się następujące średnie ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy 

dwutygodniowym cyklu odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi nieselektywną 

zbiórkę odpadów: 

1) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków - 4 l na studenta/ucznia/dziecko i 18 l na osobę pracującą , 

2) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 24 l na łóżko i 18 l  na osobę pracującą, 

3) lokale handlowe do 50 m
2 

powierzchni handlowej - 4 l na 1 m
2 

powierzchni handlowej i 18 l na osobę 

pracującą, 

4) lokale handlowe powyżej 50 m
2 
powierzchni handlowej - 4 l na 1 m

2 
powierzchni handlowej i 18 l na osobę 

pracującą , 

5) lokale gastronomiczne - 24 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 18 l na osobę  pracującą, 

6) urządzone targowiska , hale targowe, giełdy- 68 l na punkt handlowy i 18 l na osobę pracującą, 

7) ogródki działkowe - 12 l na każdą działkę, 

8) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe - 2 l na miejsce na widowni i 18 l na osobę pracującą, 

9) kina - 4 l na miejsce na widowni i 18 l na osobę pracującą, 

10) cmentarze - 4 l na miejsce grzebalne, 

11) domki letniskowe, kempingi – 4 l na 1 m
2
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12) wszystkie inne nie wymienione  - 14 l na osobę pracującą, w tym : 

a) pomieszczenia biurowe, w tym instytucje i urzędy; 

b) punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie); 

c) rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność gospodarcza; 

d) instytucje kultury, nie posiadające sal widowiskowych, w tym m.in.: muzea, galerie, biblioteki; 

e) obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska itp. 

4. Worek do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych możliwy  

jest do zastosowania zamiast pojemnika w przypadku minimalnej pojemności pojemnika nie przekraczającej 

60 l. 

§ 17. 1. Do zbierania selektywnie zbieranych odpadów surowcowych i zmieszanych odpadów w ilości 

przekraczającej minimalną pojemność worków lub pojemników dopuszcza się worki. 

2. Odpady surowcowe mogą być umieszczane w jakimkolwiek worku. 

3. Odpady zmieszane należy umieszczać w workach pomarańczowych pobranych z Urzędu Miasta i Gminy 

w Prochowicach. 

§ 18. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach, terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

(place, skwery, zieleńce), rejonach intensywnego ruchu pieszych i przystankach komunikacyjnych, stosować 

należy szczelne i wykonane z materiałów niepalnych kosze uliczne. 

2. Kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości  

na drogach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 19. Nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających 

wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie. 

§ 20. Na każdym przystanku komunikacyjnym powinien się znajdować co najmniej jeden kosz uliczny. 

§ 21. 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 innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 
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Rozdział 4. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 22. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

2) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

3) odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów szklanych z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić 

nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc. 

3. Częstotliwość odbierania papieru z pojemników ogólnodostępnych powinna wynosić nie rzadziej niż 

jeden raz na miesiąc. 

4. Częstotliwość odbierania butelek PET z koszy ogólnodostępnych powinna wynosić nie rzadziej niż jeden 

raz na miesiąc. 

5. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00. 

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

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

7. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe 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, 

8. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

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

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

§ 23. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności: 

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych 

i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów 

pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te,  

na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

4) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

Rozdział 5. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2012 

§ 24. Na terenie gminy Prochowice nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa 

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 

§ 25. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta  

te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,  

a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

§ 26. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy : 

1) sprzątania i usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta na terenach przeznaczonych  

do wspólnego użytku; 

2) wyposażenia psów w obrożę z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację właściciela; 

3) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie 

w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma założony kaganiec; 

4) nie uwiązane psy w obrębie nieruchomości i w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej nie mogą mieć 

możliwości wydostania się poza teren posesji, na tereny ogólnie dostępne. 

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod produkcji rolnej. 

§ 27. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta i Gminy Prochowice reguluje 

corocznie podejmowany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miast i gminy Prochowice”. 

§ 28. Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej : 

1) wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach : 

a) budownictwa wielorodzinnego, 

b) usług ogólnomiejskich i ponadpodstawowych, 

c) administrowanych przez UMiG Prochowice, 

d) na obszarze strefy A ochrony konserwatorskiej określonej w planie zagospodarowania  

przestrzennego Miasta i Gminy Prochowice; 

2) zabrania się urządzania gołębników na strychach i dachach domów mieszkalnych, wielolokalowych, 

stanowiących własność Gminy, 

3) na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

w sposób nie powodujący uciążliwości i zagrożenia dla ludzi i środowiska, 

4) właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do sprzątania odchodów tych zwierząt pozostałych 

podczas ich przepędzania przez ulice i inne tereny przeznaczone do wspólnego użytku, 

5) wprowadza się bezwzględny zakaz wypasania zwierząt na terenach rekreacyjnych, parkach, terenach 

zieleni miejskiej, 

6) 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, 

7) na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość  

dla innych użytkowników ogródków działkowych. 
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Rozdział 7. 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW 

JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 29. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są na bieżąco do przeprowadzania deratyzacji wszystkich 

obiektów, a w szczególności takich, jak : korytarze i pomieszczenia piwniczne, zabudowania gospodarcze, 

pomieszczenia produkcyjne, magazyny, miejsca gromadzenia odpadów stałych i inne zagrożone bytowaniem 

gryzoni. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary : 

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego jedno – i wielorodzinnego, 

2) tereny przemysłowe zakładów pracy przetwórstwa rolno – spożywczego, 

3) obiekty oczyszczalni ścieków, 

4) piwnice budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 

3. Obowiązkową deratyzację właściciele nieruchomości przeprowadzają w terminach : 

1) w kwietniu lub w maju – termin wiosenny; 

2) we wrześniu lub w październiku – termin jesienny. 

4. Deratyzację winny dokonywać specjalistyczne jednostki posiadające odpowiednie środki do jej 

wykonania. 

Rozdział 8. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Prochowice. 

§ 31. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/175/2012 Rady Miasta 

i Gminy  Prochowice z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia  Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta i Gminy Prochowice zmieniona uchwałą nr XXXIV/204/2013 z dnia 22 marca 

2013 r. 

§ 32. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Prochowice: 

M. Maćkowiak 
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