
 

 

UCHWAŁA NR XVII/166/2020 

RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy” 

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

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 oraz 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia wstępne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Oleśnicy, 

dotyczące w szczególności: 

1) wymagań w zakresie selektywnego odbierania i zbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia 

i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

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

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) wymagań wynikających z obowiązującego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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

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

7) wymagań związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach; 

8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego odbierania i zbierania odpadów komunalnych, uprzątania błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia 

i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 2. 1. Na terenie Gminy Miasta Oleśnicy obowiązkowi selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych podlegają następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło 

- oraz odpady opakowanie wielomateriałowe i bioodpady. 

2. Na terenie Gminy Miasta Oleśnicy selektywnemu zbieraniu odpadów przez punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych podlegają odpady komunalne wymienione w ust. 1 oraz odpady powstałe 

w gospodarstwie domowym: 

1) urządzenia zawierające freony; 

2) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  zawierające niebezpieczne składniki; 

3) przeterminowane leki; 

4) chemikalia; 

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igły 

i strzykawki; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11) tekstylia; 

12) odzież. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

1) odgarnięcie błota, śniegu i lodu w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i w ruchu pojazdów, 

podjęcie czynności likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość terenu; 

2) systematyczne sprzątanie innych zanieczyszczeń; 

3) sprzątanie terenów, na których prowadzone są targowiska w czasie i po zakończeniu handlu. 

2. Nie należy przemieszczać błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

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

§ 4. 1. W przypadku mycia pojazdów samochodowych poza myjniami właściciele nieruchomości realizują 

obowiązek utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości, gdy: 

1) mycie pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska; 

2) mycie pojazdów odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości; 

3) ścieki powstające z mycia odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych. 
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2. W przypadku naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie należy 

powodować zanieczyszczeń środowiska. 

3. Odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych 

i usuwane zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymanie 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

miasta: 

1) kosze uliczne o pojemności od 30 l -100 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l,110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki na odpady  pojemności od 120 l –3000 l; 

4) kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności 3000 l – 12000 l, worki typu Big-Bag; 

5) worki na odpady komunalne z folii LDPE lub materiału ulegającego biodegradacji o pojemności 10 l – 

120 l,  przeznaczone do selektywnej zbiórki. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) o pojemności nie mniejszej niż 60 l w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) o pojemności nie mniejszej niż 110 l w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) o pojemności nie mniejszej niż 60 l w pozostałych rodzajach zabudowy. 

3. Określa się następującą kolorystykę pojemników i worków na odpady komunalne: 

1) papier – kolor niebieski; 

2) metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty; 

3) szkło – kolor zielony; 

4) bioodpady - kolor brązowy. 

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana,  

do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach oraz częstotliwości ich opróżniania. 

§ 6. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1, 

należy prowadzić systemem: 

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

do tego pojemnikach i workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości; 

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

celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, utrzymanych 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach  

przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. 

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

oznaczenia określające: informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych. 

3. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, workach lub kontenerach oznakowanych zgodnie 

z zasadami określonymi w § 5. 
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4. W pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne, nie należy gromadzić odpadów innych  

niż komunalne. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady niezwiązane z zamieszkaniem, 

winien posiadać oddzielny pojemnik do ich gromadzenia. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz pozostałych nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne zobowiązani są do dostosowania wielkości pojemnika do częstotliwości odbioru odpadów. 

3. Właściciele nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe, zobowiązani są do zapewnienia 

dostosowanej do liczby uczestników imprezy, ilości szczelnych zbiorników szaletów przenośnych. 

4. Właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są ogrody działkowe zobowiązani  

są do wyposażenia nieruchomości  w pojemnik co najmniej 1100 l dla każdego ogrodu. 

5. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

6. Kompostowniki przydomowe należy rozmieszczać zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi 

lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów. 

7. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący 

bioodpady w przydomowych kompostownikach zwolnieni są z posiadania pojemnika na te odpady. 

§ 9. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych w obrębie nieruchomości winny być ustawione 

w miejscach na ten cel wyznaczonych przez właściciela nieruchomości z nich korzystającego, zgodnie 

z odrębnymi przepisami, z łatwym dostępem dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów. Sposób 

ustawienia pojemników nie może stwarzać niedogodności dla mieszkańców nieruchomości oraz mieszkańców 

sąsiednich nieruchomości. 

§ 10. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych, wspólnie dla dwóch  

lub więcej nieruchomości. Ustawienie wspólnych pojemników wymaga w przypadku nieruchomości,  

dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie organizuje Gmina Miasto Oleśnica, 

zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, z której wynikać będzie 

z których nieruchomości odbierane są odpady komunalne. 

§ 11. Kosze uliczne w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych należy dostosować  

do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

§ 12. Pojemność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe winna być dostosowana do potrzeb 

właściciela nieruchomości. 

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

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

Rozdział 4. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz pozostałych nieruchomości realizują obowiązek 

utrzymania czystości i porządku miejsc gromadzenia odpadów poprzez: 

1) systematyczne sprzątanie miejsc gromadzenia odpadów wyznaczonych dla tych nieruchomości; 

2) utrzymanie czystości i porządku na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym 

niedopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi; 

3) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia, z których korzystają. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania  odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

zorganizowanym przez Gminę Miasto Oleśnica systemem odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych: 
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, należy umieszczać w przeznaczonych do tego 

pojemnikach, określonych w §5 niniejszego regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Oleśnica; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne określone §2 ust.1 należy umieszczać w pojemnikach do tego 

przeznaczonych, określonych w §5 niniejszego regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto Oleśnica; 

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

komunalnych lub przekazywać według ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, 

odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Gminą Miasto 

Oleśnica; 

4) zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki należy przekazywać podmiotom zbierającym  

te odpady na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub umieszczać w specjalnych pojemnikach 

ustawionych na terenie miasta i w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) pozostałe selektywnie zbierane odpady komunalne określone § 2 ust. 2 należy dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

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

zorganizowanym przez Gminę Miasto Oleśnica systemem odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach do tego 

przeznaczonych, określonych w §5 niniejszego regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

określonych w §5 niniejszego regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony  

na podstawie umowy, zawartej z właścicielem nieruchomości; 

3) odpady powstałe na terenie targowisk, winny być usuwane po każdym dniu handlu na podstawie umowy 

zawartej z właścicielem nieruchomości, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony; 

4) odpady powstałe na cmentarzach komunalnych, winny być usuwane według potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz w miesiącu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony na podstawie umowy, zawartej 

z właścicielem nieruchomości. 

3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż: 

a) raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników – w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

b) raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników – w zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, 

c) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników –w pozostałej 

zabudowie. 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na kwartał; 

3) bioodpady: 

a) raz na tydzień w okresie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

b) raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca; 

4) pozostałe selektywnie odbierane i zbierane odpady komunalne określone § 2 ust. 1 nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później niż po 

zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 
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6) odpady z koszy ulicznych według potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu. 

4. Właściciele nieruchomości, w czasie zorganizowanych imprez masowych, zobowiązani są do 

pozbywania się nieczystości ciekłych, zgromadzonych w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych 

systematycznie, nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin  

od zakończenia imprezy. 

5. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych 

w zbiorniki bezodpływowe z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości 

nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, za pomocą podmiotów do tego uprawnionych, zapewniając 

ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, 

nie rzadziej niż raz na pół roku. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. Zaleca się aby właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości powstających odpadów 

podejmowali działania zmierzające do: 

1) ograniczenia ilości używanych toreb jednorazowych, używając w zamian toreb lub opakowań 

przeznaczonych do wielokrotnego użycia, np. płóciennych; 

2) ponownego wykorzystania i wydłużania okresu używalności niektórych przedmiotów; 

3) ograniczenia ilości powstających odpadów zmieszanych poprzez wprowadzenie wstępnej selekcji. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

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

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 18. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych  

do wspólnego użytku; 

2) stały i skuteczny dozór nad zwierzęciem. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są je utrzymywać w taki sposób, aby nie stwarzały 

zagrożenia sanitarnego i zagrożenia osób trzecich, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości  

dla otoczenia. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapobiegania ich wydostaniu w sposób 

niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

Rozdział 7. 

Wymagania związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 19. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich (bydła, trzody, koni, drobiu, zwierząt 

futerkowych i innych) w zabudowie mieszkaniowej wielo i jednorodzinnej na terenie miasta, a także  

na terenach niezabudowanych, które posiadają zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze. 

2. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych zabrania się trzymania i hodowli zwierząt gospodarskich. 

Rozdział 8. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej; 
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2) zabudowane obiektami i magazynami, wykorzystywanymi do produkcji, przechowywania lub składowania 

produktów rolno-spożywczych. 

2. Ustala się termin prowadzenia deratyzacji dwa razy do roku: 

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia; 

2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września. 

3. W przypadku stwierdzenia nadzwyczajnego zagrożenia sanitarnego dopuszcza się na podstawie 

zarządzenia Burmistrza przeprowadzenie akcji deratyzacyjnej w innych terminach i na innym obszarze. 

Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oleśnicy. 

§ 22. Traci moc uchwała nr XXII/176/2016 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Oleśnicy” (Dziennik Urzędowy 

Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 3437) zmieniona uchwałą nr III/19/2018 Rady Miasta Oleśnicy 

z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Miasta Oleśnicy” (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2019 r.,  

poz. 376). 

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

w życie 1 kwietnia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Oleśnicy: 

A. Chrzanowski 
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