
 

 

UCHWAŁA NR XX/197/19 

RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 t.j. ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506 t.j. ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Środzie Śląskiej uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/235/16 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 22 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2020 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Kryciński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 grudnia 2019 r.

Poz. 7478



Załącznik do uchwały nr XX/197/19 Rady  

Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY ŚRODA ŚLĄSKA 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Środa Śląska zwany 

w dalszej części „Regulaminem”. 

2. Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie: 

1) utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania frakcji odpadów, tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz 

odpady biodegradowalne i odbierania tych odpadów (odpadów komunalnych), w tym powstających 

w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych, 

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

publicznego, 

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania  

tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,  

przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

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

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

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) odpadach segregowanych – należy przez to rozumieć odpady gromadzone w osobnych pojemnikach  

lub workach, tj. papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metale, odpady ulegające biodegradacji, 

odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektroniczny i elektryczny, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

2) odpadach resztkowych („zmieszanych”) – należy przez to rozumieć odpady powstałe w wyniku 

prowadzenia selektywnej zbiórki, które nie nadają się do ponownego wykorzystania, przetworzenia  

czy odzysku, tj. resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki 
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papierowe i chusteczki higieniczne, mokry, zabrudzony papier, fajans, porcelanę, pampersy, tekstylia, 

popiół, które są zbierane łącznie; 

3) 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, kartony 

po meblach, sprzęt gospodarstwa domowego, wózki, itp.; 

4) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne; 

5) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć punkt na terenie 

Gminy Środa Śląska, którego lokalizacja jest wskazana na stronie internetowej Gminy Środa Śląska. 

Rozdział 2. 

ZBIERANIE I POZBYWANIE SIĘ ODPADÓW 

§ 2. 1. Mieszkańcy gminy zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papier, w tym makulatura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowych; 

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone; 

7) przeterminowane leki; 

8) chemikalia; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady tekstyliów i odzież. 

2. Na terenie nieruchomości właściciele zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych 

następujących frakcji: 

1) odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury; 

2) odpady metali i z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych  

oraz odpady wielomateriałowe; 

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

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

oraz odpady zielone. 

3. Zmieszane, pozostałe z procesu segregacji odpady komunalne należy zbierać i przekazywać do odbioru 

w osobnym worku lub pojemniku. 

4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 należy zbierać w pojemnikach oraz w workach 

oznaczonych w następujący sposób: 

1) kolor niebieski - „Papier”; 

2) kolor żółty - „Tworzywa sztuczne i metale”; 
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3) kolor zielony - „Szkło”; 

4) kolor brązowy - „Bio”; 

5) kolor czarny – „Zmieszane” - czyli pozostałe z procesu segregacji. 

5. Zbieranie odpadów wskazanych w § 2 ust. 2 i 3 należy prowadzić w systemie: 

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

do tego celu pojemnikach lub workach przeznaczonych dla jednej nieruchomości; 

2) zbiorowym - polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych  

do tego celu ogólnodostępnych urządzeniach pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości  

w tym nieruchomości wielorodzinnej i szeregowej. 

6. Zabrania się: 

1) umieszczania odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu w pojemnikach przeznaczonych  

na zmieszane pozostałe po segregacji odpady komunalne; 

2) umieszczania resztkowych zmieszanych pozostałych po segregacji odpadów komunalnych w pojemnikach 

i workach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) umieszczania frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnemu zbieraniu w pojemnikach 

i workach innych niż te, na jakie przeznaczony jest ten pojemnik lub worek; 

4) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów 

nie mających charakteru odpadów komunalnych; 

5) umieszczania w pojemnikach i workach odpadów powstałych na innych nieruchomościach niż ta, na której 

wyposażeniu znajdują się takie pojemniki i worki; 

6) umieszczania w koszach ulicznych odpadów wytworzonych na nieruchomościach innych niż te, na których 

takie kosze się znajdują, w tym przede wszystkim odpadów pochodzących z lokali handlowych, lokali 

gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych oraz targowisk i ogrodów działkowych. 

Rozdział 3. 

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW 

§ 3. Odpady ulegające biodegradacji powinny być w miarę możliwości kompostowane przez właścicieli 

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

lub w biodegradowalnych workach. 

§ 4. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji 

do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie, poprzez złożenie oświadczenia, że 

będzie kompostował odpady oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb  

lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy. 

Rozdział 4. 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW ORAZ WORKÓW DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 

PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH URZĄDZEŃ I ICH UTRZYMYWANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 5. 1. Odpady selektywnie zbierane powinny być gromadzone w odpowiednich urządzeniach, które 

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami.  

2. Nie należy gromadzić w urządzeniach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gruzu budowlanego, 

szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej, które nie są 

odpadami komunalnymi. 

3. Przewiduje się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy 

Środa Śląska: 

1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l; 
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2) pojemniki na resztkowe odpady zmieszane o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1.100 l; 

3) pojemniki do selektywnej zbiórki typu o pojemnościach 110 l, 120 l, 240 l, 1.100 l; 

4) worki o pojemności od 80 do 120 l; 

5) kontenery o pojemności od 5.000 do 8.000 l. 

4. Pojemniki do zbierania selektywnego odpadów winny być odpowiednio oznakowane stosownie  

do rodzaju zbieranych odpadów. 

§ 6. 1. Na terenie każdej nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne, powinna znajdować 

się taka ilość pojemników, aby ich łączna pojemność była iloczynem liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość, liczby zatrudnionych lub wielkości powierzchni, na której prowadzona jest działalność 

gospodarcza i średniej miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, które wynoszą: 

1) gospodarstwa domowe, bez kompostowania - 80 litrów/osobę; 

2) gospodarstwa domowe prowadzące kompostowanie - 50 litrów/osobę; 

3) lokale biurowe, handlowe - 30 litrów/pracownika; 

4) szkoły, przedszkola, żłobek - 25 litrów/dziecko, pracownik; 

5) ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, hotele - 80 litrów/ na miejsce; 

6) lokale gastronomiczne - 80 litrów/m
2
 powierzchni konsumpcyjnej; 

7) zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe - 25 litrów/pracownika; 

8) inne – jak wyżej do zbliżonej branży. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić pojemnikach, o pojemnościach dostosowanych do częstotliwości 

wywozu oraz z uwzględnieniem przypadków łączenia pojemników obsługujących kilka nieruchomości 

w zabudowie wielorodzinnej. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, należy zbierać w pojemnikach o pojemności 1.100 litrów i powyżej. 

4. Kosze uliczne należy ustawiać w sposób i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości na drogach 

publicznych, a w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, w miejscach o dużym natężeniu 

ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych oraz na terenach nieruchomości,  

na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego. 

§ 7. 1. Pojemniki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady komunalne. 

W przypadku braku takiego miejsca, dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości 

sąsiedniej, pod warunkiem uzyskania zgody od właściciela nieruchomości sąsiedniej. 

2. Pojemniki rozmieszcza się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawiania pojemników lub worków na odpady 

komunalne w sposób zapewniający podmiotowi odbierającemu odpady komunalne bezpośredni do nich dojazd 

za pomocą wyspecjalizowanego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 26 t oraz łatwy odbiór. 

4. W przypadku, gdy nie jest możliwe zapewnienie dojazdu do pojemników lub worków pojazdom, 

o których mowa w ust. 3 dopuszcza się możliwość zapewnienia dojazdu pojazdom o dopuszczalnej masie 

całkowitej co najmniej 3,5 t. 

5. Jeżeli miejsce ustawienia pojemników lub worków uniemożliwia dojazd, o którym mowa w ust. 3  

lub w ust. 4, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zmiany miejsca ich ustawienia w taki sposób,  

aby w dniu odbioru odpadów wymagania w zakresie dostępu do pojemników i worków były spełnione. 

6. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub w innym miejscu, spełniającym wymagania określone w ust. 3-5, nie wcześniej jednak  

niż w dniu poprzedzającym ich odbiór zgodnie z harmonogramem odbioru danego rodzaju odpadów. 
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§ 8. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym, technicznym polega 

w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, 

okresowych przeglądach, stałym dbaniu o stan i czytelność wymaganych regulaminem oznaczeń przeznaczenia 

pojemnika, konserwacji oraz ich wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego 

dalsze użytkowanie. 

§ 9. 1. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia podczas zorganizowanych zbiórek odpadów 

wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym, z terenu 

której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych nie może naruszać przepisów 

szczególnych.  

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zbiórki 

zużytych opon i odpadów biodegradowalnych. 

3. Zabrania się wystawiania odpadów wskazanych w ust. 1 i 2 w miejscach i terminach innych  

niż przewidziane harmonogramem. 

Rozdział 5. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

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

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez  

ich umieszczenie w odpowiednich workach lub pojemnikach, a następnie odebranie ich przez podmiot 

uprawniony. 

3. W przypadku nieruchomości jednorodzinnych: 

1) właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza 

teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd, z zastrzeżeniem; 

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić worki lub pojemniki przeznaczone do gromadzenia 

odpadów poprzez ustawienie ich przy najbliższej drodze publicznej lub innej stanowiącej własność Gminy 

Środa Śląska lub udostępnić je w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady; 

3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów wystawić 

najpóźniej na jeden dzień przed terminem odbioru; 

4) właściciel nieruchomości urządzenia do gromadzenia odpadów zobowiązany jest ustawić tak, aby 

nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych i bezpieczeństwu ruchu 

drogowego. 

§ 11. 1. Odbiór odpadów gromadzonych w workach i pojemnikach musi odbywać się w sposób 

systematyczny, zapobiegający gniciu odpadów, przepełnieniu oraz zanieczyszczeniu terenu przyległego. 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej i szeregowej z systemem zbiórki odpadów 

w sposób zbiorowy obowiązani są do pozbywania się odpadów z następującą częstotliwością: 

1) Papier – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) Szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

3) Metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) Odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż raz na tydzień; 

5) Resztkowe odpady pozostałe po selektywnej zbiórce – co najmniej raz w tygodniu od kwietnia  

do września, co najmniej raz na 2 tygodnie w okresie od października do marca. 

3. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej z systemem zbiórki odpadów 

w sposób indywidualny obowiązani są do pozbywania się odpadów z następującą częstotliwością: 
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1) Papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

2) Szkło – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące; 

3) Metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) Odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż raz na tydzień (za wyjątkiem nieruchomości deklarujących 

prowadzenie kompostowania odpadów biodegradowalnych); 

5) Resztkowe odpady pozostałe po selektywnej zbiórce – co najmniej raz w tygodniu od kwietnia  

do września, co najmniej raz na 2 tygodnie w okresie od października do marca. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów wielkogabarytowych nie rzadziej 

niż raz na trzy miesiące. 

§ 12. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) papier – należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów 

lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); odpady 

opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy 

trwale zgnieść, tak aby zachowały zmniejszoną objętości; 

2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania materiałowe - należy umieszczać w odpowiednich workach  

lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK); odpady opakowaniowe, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala przed 

wrzuceniem do pojemnika lub worka należy trwale zgnieść, tak aby zachowały zmniejszoną objętość; 

3) szkło - należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów  

lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

4) bioodpady - należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki 

odpadów, dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)  

lub kompostować w przydomowych kompostownikach; 

5) popiół - należy umieszczać w odpowiednich workach lub pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów  

lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

6) przeterminowane leki – należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w punktach 

aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Środa Śląska lub dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

7) odpady niebezpieczne, chemikalia - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK); 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbiór odbywać się będzie w formie „wystawki krawężnikowej” 

w określone dni, poza terminami odbioru należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK); 

9) zużyte baterie - należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie Gminy Środa Śląska 

lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

10) zużyte akumulatory – należy przekazywać placówką handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną 

lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

11) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny – należy przekazywać placówką handlowym prowadzącym 

ich sprzedaż detaliczną lub  dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK); 

12) zużyte opony - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy dostarczyć do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji  
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we krwi, w szczególności igieł i strzykawek - należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych (PSZOK). 

§ 13. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

3. Postanowienia ust. 1 należy stosować odpowiednio do opróżniania osadników oczyszczalni 

przydomowych. 

4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. 

Rozdział 6. 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do właściwego postępowania z odpadami oraz 

podejmowania działań zmierzających do zmniejszania, w miarę możliwości, ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych, w szczególności poprzez: 

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

2) unikanie używania produktów, które na pewno trafią na składowisko odpadów (czyli nienadających się do 

kompostowania, recyklingu); 

3) unikanie kupowania produktów w „za dużych” opakowaniach oraz kupowanie produktów opakowanych 

w minimalną ilość opakowań; 

4) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku; 

5) unikanie stosowania papieru śniadaniowego, folii aluminiowej, w zamian używając plastikowych 

pojemników na żywność; 

6) ponownego wykorzystania i wydłużania okresu używalności niektórych przedmiotów; 

7) unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystając z toreb płóciennych; 

8) ograniczanie powstawania zmieszanych odpadów poprzez prowadzenie ich wstępnej segregacji: szkła, 

tworzyw sztucznych, metali, odpadów biodegradowalnych i papieru, w wyniku czego otrzymuje  

się wysegregowane surowce wtórne; 

9) przechowywania osobno odpadów pochodzenia organicznego; 

10) kompostowanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych; 

11) kupowanie napojów w szklanych butelkach i za kaucją; 

12) wielokrotnego używania słoików; 

13) przeznaczanie zużytego papieru na makulaturę; 

14) przechowywanie danych na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze; 

15) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej; 

16) unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne; 

17) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych; 

18) korzystanie z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania; 

19) przedłużanie okresu żywotności mebli i wyposażenia domowego. 
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2. W celu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  

na składowiska Burmistrz Środy Śląskiej prowadzi wykaz właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą 

przydomowe kompostowniki. W tym celu, Właściciele nieruchomości przekazują Burmistrzowi Środy Śląskiej 

oświadczenia o fakcie prowadzenia przydomowych kompostowników. 

Rozdział 7. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu oraz innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ustaniu odpadów. 

2. Usuniecie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody  

do kanalizacji. 

3. Nieusunięty w terminie, o którym mowa w ust. 1 lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym 

środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia jej do sieci kanalizacyjnej. Nie dotyczy 

to nieruchomości, gdzie przed wybudowaniem sieci kanalizacji wykorzystano przydomowe oczyszczalnie 

ścieków spełniające warunki ujęte w przepisach odrębnych. W miejsca, gdzie wybudowanie kanalizacji  

jest niemożliwe technicznie lub nieuzasadnione ekonomicznie, dopuszcza się korzystanie ze szczelnych 

zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych, 

cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp. 

§ 18. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej  

lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności jedynie w miejscach o utwardzonym podłożu i pod warunkiem zastosowania 

środka ulegającego biodegradacji; 

3) że mycie dotyczy nadwozia pojazdu. 

§ 19. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

po warunkiem: 

1) gromadzenia powstałych odpadów zgodnie z zasadami przyjętymi w niniejszym Regulaminie; 

2) wykonywanie jedynie drobnych napraw bez napraw i obsługi eksploatacyjnej związanych z wymiana 

olejów i innych płynów technicznych; 

3) naprawa pojazdów nie może powodować uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 8. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do stałego nadzorowania zwierząt 

zapewniającego ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe 

ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowania tych zwierząt. 

2. W celu ochrony ludzi przed zagrożeniem lub uciążliwością, które stwarzać mogą zwierzęta domowe 

właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiązany jest: 

1) utrzymywać zwierzę domowe w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego, zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia; 

2) zapewnić pełny nadzór nad zachowaniem zwierzęcia domowego; 

3) zabezpieczyć nieruchomości, na której utrzymywane jest zwierzę domowe, w taki sposób aby zwierzę 

nie mogło się z niej wydostać. 
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3. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest 

zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, z zachowaniem następujących zasad: 

1) zwierzę należy prowadzić na smyczy, z zastrzeżeniem pkt 3); 

2) psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, a także psa zachowującego  

się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić dodatkowo w kagańcu; 

3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, niezabudowanych 

i tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a opiekun psa ma możliwość sprawowania nad nim 

bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji; 

4) zwolnienie ze smyczy psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie 

ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, 

odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 

Rozdział 9. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 21. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne i użyteczności publicznej. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno 

odbywać się z zachowaniem następujących warunków: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem; 

2) nie dopuszczać do powstania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomości 

sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór; 

3) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości. 

Rozdział 10. 

WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swoich 

nieruchomości. 

§ 23. Na terenie miasta i gminy Środa Śląska obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości,  

na których zlokalizowane są: 

1) budynki wielolokalowe; 

2) budynki jednorodzinne obowiązek może być realizowany w miarę potrzeb; 

3) lokale gastronomiczne wraz z terenem przyległym; 

4) obiekty handlowe branży spożywczej; 

5) magazyny żywności i płodów rolnych; 

6) gospodarstwa rolne i hodowlane; 

7) zakłady przetwórstwa żywności; 

8) hotele, obiekty świadczące usługi noclegowe, internaty; 

9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; 

10) wolno stojące garaże, komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; 

11) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej na obszarze 

centrum Środy Śląskiej; 

12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; 
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13) sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy od 500 mm, przebiegającą w obrębach geodezyjnych: 

Ciechów, Środa Śląska, Szczepanów; 

14) cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w obrębie miasta Środa Śląska wraz ze studzienkami 

i wpustami deszczowymi; 

15) tereny rekreacyjne - „Kajaki” oraz Parki i Zieleńce na terenie miasta Środa Śląska. 

§ 24. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku na terenie miasta i gminy Środa 

Śląska w terminach: 

1) od 15 marca do 1 kwietnia; 

2) od 15 listopada do 1 grudnia. 

§ 25. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych 

także jako współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami. 
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