
 

 

UCHWAŁA NR XVII/157/2016 

RADY GMINY RUDNA 

z dnia 19 sierpnia 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 7 ust. 1. pkt 3. art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jed.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubinie, Rada Gminy Rudna 

uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna, zwany dalej regulaminem,  

o następującej treści: 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego; 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunków dotyczących ich rozmieszczenia  

i utrzymania; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

7) wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) gmina – należy przez to rozumieć Gminę Rudna 

2) kompostownik – rozumie się przez to urządzenie służące kompostowaniu odpadów organicznych; 
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3) odpady wielkogabarytowe − odpady charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę,  

nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów; 

4) odpady zmieszane − odpady komunalne nie zawierające odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce; 

5) nieruchomość – należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie zapisami art. 46 i 46¹ ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póź. zm); 

6) podmiot uprawniony - podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania 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 2016 r. poz. 250 z późn. zm.); 

7) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to zlokalizowany na terenie 

Gminy Rudna punkt, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, przyjmujący posegregowane odpady 

komunalne z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

indywidualnie dostarczonych przez właściciela nieruchomości w ramach zryczałtowanej opłaty,  

a z nieruchomości nieobjętych systemem odpłatnie; 

8) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku  

w gminach (tekst jed.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.); 

Rozdział II. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymywanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie 

obejmującym: 

a) szkło; 

b) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalami; 

c) papier; 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

e) odzież i tekstylia; 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

g) zużyte baterie i akumulatory; 

h) przeterminowane leki i chemikalia; 

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

oraz odpady zielone; 

j) zużyte opony; 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub podmiotowi prowadzącemu 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczania odpadów zebranych selektywnie w 

pojemnikach służących do ich zbiórki (np. przeterminowane leki) lub przekazywanie odpowiednim 

podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy; 

3) prowadzenie selektywnego zbierania i odbioru odpadów komunalnych w sposób opisany w rozdziale III; 

4) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach 

spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. 

Nr 147, poz. 1033 ze zm). 
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2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić  

z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. 

3. Pozostałe odpady, nie wymienione w ust. 1, a których nie można wydzielić stanowią niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne.; 

4. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru, tektury, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych, szkła należy prowadzić systemem: 

1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych  

do tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej 

nieruchomości, albo 

2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 

celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

5. Odpady opakowaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) ppkt a, b i c przed umieszczeniem w pojemniku 

należy: 

1) zgnieść, jeśli rodzaj materiału, z jakiego zostały wytworzone na to pozwala, 

2) usunąć z nich nakrętki i kapsle. 

§ 4. 1. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  

do użytku publicznego należy dokonać w terminie 12 godzin po ich powstaniu. 

2. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej w czasie określonym w ust. 1 lub w przypadku braku 

możliwości usunięcia warstwy lodowej dopuszcza się posypanie powierzchni materiałem likwidującym 

śliskość. 

3. Uprzątnięte zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego, o których mowa 

w ust. 1, należy złożyć na skraju części nieruchomości służącej do użytku publicznego, bez zgarniania  

na drogę. 

4. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych. 

§ 5. 1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi  

jest dozwolona wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości. 

2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości właściciela pojazdu, 

wyłącznie, gdy czynność ta: 

1) nie powoduje zanieczyszczenia środowiska i odbywa się przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

2) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości; 

3) ścieki z mycia odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych. 

3. Zabrania się mycia i napraw pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, ulicach, terenach zielonych, w tym pasach drogowych. 

4. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza 

warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 4, ust. 5 i ust. 6. 

5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku 

wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu. 

6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach  

lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że: 

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, 

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych  

i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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7. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać 

uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli 

i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział III. 

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. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, 

czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów 

trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 7. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać 

oznaczenia określające: 

1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów, 

2) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie 

nieruchomości, dla której zostały ustawione, 

3) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów – informację o rodzaju 

odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz oznaczenie nieruchomości, dla której zostały 

ustawione. 

3. Pojemniki i worki stosowane do zbierania odpadów segregowanych na terenie nieruchomości winny być 

w ujednoliconych kolorach: 

1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 

4. Odpady komunalne winny być zbierane w sposób następujący: 

1) w pojemnikach na odpady niesegregowane winny znaleźć się: ceramika, pozostałe szkło (np. szyby 

samochodowe, lustra i inne); pampersy; popiół ze spalania w paleniskach domowych; 

2) w pojemnikach na szkło winny znaleźć się: słoiki, butelki, inne opakowania szklane, stłuczka szklana; 

3) w pojemnikach na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale winny znaleźć się: 

pojemniki typu PET, pojemniki po produktach mlecznych, opakowania po produktach sypkich, folie, 

reklamówki, woreczki foliowe, kartony po mleku i napojach, puszki metalowe, aluminiowe; 

4) w pojemnikach na papier winny znaleźć się: gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, zużyte zeszyty, 

papier biurowy i kserograficzny, książki, prospekty, katalogi, karton, tektura, torebki i worki papierowe. 

5. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana  

do ilości wytwarzanych na nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 

6. Wyznacza się minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych (na każdy rodzaj odpadów) powinna wynosić 120 l, 

240 l lub 1100 l. 

7. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których 

liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie sześć, dopuszcza się minimalne stosowanie przeźroczystych 

worków, o pojemności 60 l, 80 l lub 120 l z folii LDPE lub grubsze do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, udostępnianych przez 

przedsiębiorcę lub podmiot uprawniony, zgodnie z kolorystyką określoną w ust. 3. 

§ 7. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania 

określonej w § 12 ust. 1 pkt 1, powinna wynosić: 
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1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 40 l na jednego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na każdą nieruchomość; 

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko, 

pracownika; 

3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 15 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 l; 

4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni 

całkowitej; 

6) dla internatów, hoteli, pensjonatów, przychodnie itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko; 

7) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października,  

a po tym okresie 1 l na każdą działkę; 

8) dla targowisk – co najmniej 15 l na każdego pracownika; 

9) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędu – co najmniej 15 l na każdego 

pracownika; 

10) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku; 

11) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb. 

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której 

zbierane są odpady lub na nieruchomości sąsiedniej (po uzyskaniu zgody jej właściciela), w odpowiednio 

przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla przedsiębiorcy  

oraz podmiotów uprawnionych, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich,  

z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Dopuszcza się wystawienie pojemnika lub worków z odpadami przed wejściem na nieruchomość  

lub na chodniku, w dniu odbioru odpadów, w przypadku, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia miejsca 

dostępnego dla pracowników przedsiębiorcy lub podmiotu uprawnionego odbierającego odpady na terenie 

nieruchomości, 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody 

działkowe i targowiska należy ustawiać przy każdym wyjściu z tych nieruchomości. 

4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych) w należytym stanie sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązany 

zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję pojemników. 

§ 9. 1. Na drogach publicznych, na których odbywa się ruch pieszy należy instalować kosze uliczne 

wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie  

i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 35 l. 

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych na drogach publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować 

do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować bezpośrednio przy wiacie, a jeśli jej nie ma – w 

sąsiedztwie oznaczenia przystanku lub wiaty przystankowej. 

Rozdział IV. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Właściciele Nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  

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

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 
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1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych), spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez 

przedsiębiorcę, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

2) papier i tekturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy umieszczać  

w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru i makulatury, spełniających wymagania 

regulaminu, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę, na podstawie umowy zawartej z gminą lub 

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) metal, aluminium tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach 

lub workach do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę, na podstawie 

umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) odpady ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania szkła, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę, na podstawie 

umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 

znajdują się w wyznaczonych aptekach; 

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

7) zużyte baterie należy umieszczać w specjalistycznych pojemnikach na zużyte baterie zlokalizowanych  

w placówkach kulturalno-oświatowych gminy lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub oddać do innych zorganizowanych punktów zbiórki (np. do punktów sprzedaży baterii); 

8) zużyte akumulatory należy dostarczyć do zorganizowanych punktów zbiórki (np. do punktów sprzedaży 

akumulatorów) lub oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki  

w wyznaczonym terminie (zbiórka obwoźna), z którego zostaną odebrane przez przedsiębiorcę wg 

ustalonego harmonogramu lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki w wyznaczonym terminie (zbiórka 

obwoźna), z którego zostaną odebrane przez przedsiębiorcę wg ustalonego harmonogramu; 

11) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

lub przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki w wyznaczonym terminie (zbiórka obwoźna),  

z którego zostaną odebrane przez przedsiębiorcę wg ustalonego harmonogramu; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach kontenerowych do zbierania odpadów 

budowlanych lub bezpośrednio na kołowych środkach transportu, uniemożliwiających ich pylenie,  

z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę za dodatkową opłatą. Dopuszcza się zagospodarowanie 

drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej  

po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi; 

13) zużyte opony z samochodów osobowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub przekazać do mobilnego punktu selektywnej zbiórki w wyznaczonym terminie (zbiórka 

obwoźna), z którego zostaną odebrane przez przedsiębiorcę wg ustalonego harmonogramu; 

14) odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew lub koszenia trawników należy 

zagospodarować we własnym zakresie w sposób określony w §15 ust. 1 lub samodzielnie dostarczyć  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 
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1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów 

zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

2) papier i makulaturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do zbierania papieru i makulatury, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony na podstawie 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

3) tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach 

do zbierania tworzyw sztucznych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez 

podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

4) szkło i opakowania szklane należy umieszczać w pojemnikach lub workach do zbierania szkła i opakowań 

szklanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony  

na podstawie umowy zawartej przez właściciela Nieruchomości z tym podmiotem; 

5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków,  

a następnie przekazywać podmiotom mającym stosowne zezwolenia lub podmiotowi uprawnionemu  

na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

6) chemikalia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory,  

na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazać podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach kontenerowych  

do zbierania odpadów budowlanych lub bezpośrednio na kołowych środkach transportu, 

uniemożliwiających ich pylenie, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

11) zużyte opony należy przekazywać podmiotom mającym stosowne zezwolenia lub podmiotowi 

uprawnionemu na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

12) odpady zielone należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem, lub zagospodarowywać w sposób określony w §14 ust. 1. 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1. Z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z terenów 

zabudowy jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z terenów zabudowy wielorodzinnej; 

2) segregowane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i makulatura, metale, 

opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak  

do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane; 

3) odzież i tekstylia – nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak  

niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe − nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

6) przeterminowane leki i chemikalia – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

7) zużyte baterie i akumulatory − według potrzeb właścicieli nieruchomości; 
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8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

9) zużyte opony − nie rzadziej niż dwa razy w roku; 

10) odpady zielone − według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

11) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej 

niż trzy razy w tygodniu, na przystankach komunikacyjnych poza miejscowościami Rudna i Chobienia – 

nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy; 

2. Z terenów nieruchomości nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) – nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak  

do przepełnienia pojemnika; 

2) zbierane selektywnie: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło  

nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemnika; 

3. Ze wszystkich rodzajów nieruchomości: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po 

zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;  

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

3) przeterminowane leki i chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

4) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

6) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

7) odzież i tekstylia –wg potrzeb właścicieli nieruchomości; 

8) odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w: 

a) zbiorniki bezodpływowe, 

b) przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

zobowiązani są zawrzeć umowę na odbiór odpadów w nich powstających z uprawnionym podmiotem  

i usuwane ich z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika lub osadnika 

w wyniku jego przepełnienia i zanieczyszczenie powierzchni ziemi. 

2. Właściciel Nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez systematycznie, nie dopuszczając  

do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy. 

Rozdział V. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów należy dążyć do: 

1) unikania kupowania produktów jednorazowego użytku oraz w opakowaniach jednorazowych; 

2) kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych; 

3) przekazywania niepotrzebnej odzieży, mebli oraz innych przedmiotów do punktów zbiórki lub poprzez 

tzw. „wystawki” do dalszego wykorzystania. 

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca  

się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych. 
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Rozdział VI. 

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

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) utrzymywania ich w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób 

trzecich, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia; 

b) w przypadku posiadania na terenie nieruchomości lub w mieszkaniu zwierzęcia mogącego stanowić 

zagrożenie, należy przed wejściem na teren nieruchomości lub na drzwiach mieszkania umieścić stosowną 

tabliczkę; 

c) niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w obiektach i miejscach 

publicznych; 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny nadzór nad tymi 

zwierzętami i zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

3. Właściciele psów zobowiązani są ponadto do wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych 

za agresywne w kaganiec. 

Rozdział VII. 

Wymagania odnoście utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Rudna zabrania się utrzymywania 

zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obrębie zabudowy wielorodzinnej w ilościach  

i pomieszczeniach przystosowanych do chowu tych zwierząt, w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób 

trzecich, zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi, a w szczególności, gdy hodowla  

nie jest uciążliwa z powodu wytwarzanych przez zwierzęta odpadów, oparów i wyziewów. 

3. Na utrzymanie zwierząt w miejscach, o których mowa w ust. 2 należy uzyskać zgodę współwłaścicieli 

nieruchomości, na której prowadzona jest hodowla i właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

4. Zwierzęta gospodarskie (z wyjątkiem pszczół) muszą być utrzymywane tak, aby nie mogły wydostać  

się na tereny ogólnodostępne (place, ulice, zieleńce itp.). W przypadku wydostania się ich jednak na ww. tereny 

- właściciel zwierzęcia zobowiązany jest do niezwłocznego umieszczenia ich we właściwym miejscu  

oraz uprzątnięcia pozostałych po nich zanieczyszczeń. 

Rozdział VIII. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1. W przypadku pojawienia się gryzoni wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji  

na terenie nieruchomości. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie epidemiologiczno-sanitarne, wójt 

w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz określi, termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział IX. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała nr XVII/179/2013 Rady Gminy 

Rudna z dnia 18 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 3548) w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna oraz Uchwała nr XIX/191/2013 Rady Gminy Rudna  

z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rudna z dnia 18 marca 2013 r.  

Nr XVII/179/2013 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudna (Dz. Urz. 

Woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 3549). 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna. 
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§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podaniu 

do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Rudna: 

J. Stankiewicz 
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