
 

 

UCHWAŁA NR 214/XXIX/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE 

z dnia 7 września 2017 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz.1289), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Praszka w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

§ 3. Traci moc uchwała nr 198/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka oraz uchwała  

nr 231/XXVI/2013 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Bogusław Łazik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 14 września 2017 r.

Poz. 2283



Załącznik 

 do uchwały nr 214/XXIX/2017 

Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 7 września 2017 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PRASZKA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Praszka. 

2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku  

o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

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

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289); 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.  

z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.); 

3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o odpadach; 

4) odpadach komunalnych zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady zbierane do typowych pojemników 

stanowiących wyposażenie nieruchomości; 

5) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone 

ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości; 

6) odpadach suchych – należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, metal wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych; 

7) odpadach komunalnych segregowanych – należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: papier  

i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale wysegregowane ze strumienia 

odpadów komunalnych; 

8) odpadach problemowych – należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady 

wielkogabarytowe, odpady remontowo – rozbiórkowe, zużyte opony; 

9) bioodpadach – w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach; 

10) odpadach zielonych – w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach; 

11) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce, w którym 

prowadzona jest zbiórka selektywnie zebranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych  

na terenie gminy Praszka; 

12) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku; 

13) osobach utrzymujących zwierzęta domowe – rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt 

domowych; 

14) osobach utrzymujących zwierzęta gospodarskie – rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt 

gospodarskich; 

15) firmie wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym gmina zawarła umowę  

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jak również przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych; 

16) zbieraniu odpadów – w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach. 
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Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

i terenach służących do użytku publicznego 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej 

nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez: 

1) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura, 

b) metal, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło, 

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

g) odpady zielone, 

h) przeterminowane leki, 

i) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

n) zużyte opony, 

o) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący sposób: 

a) papier i tekturę należy gromadzić na terenie posesji jednorodzinnej w odpowiednim pojemniku, nadmiar 

dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

b) papier i tekturę należy gromadzić na terenie posesji wielorodzinnych w odpowiednim pojemniku 

ogólnodostępnym: nadmiar dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

c) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale należy gromadzić na terenie posesji 

jednorodzinnej w odpowiednim pojemniku: nadmiar dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

d) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale należy gromadzić na terenie posesji 

wielorodzinnych w odpowiednim pojemniku ogólnodostępnym: nadmiar dostarczyć nieodpłatnie  

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

e) szkło należy gromadzić na terenie posesji jednorodzinnej w odpowiednim pojemniku: nadmiar 

dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

f) szkło należy gromadzić na terenie posesji wielorodzinnych w odpowiednim pojemniku ogólnodostępnym: 

nadmiar dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

g) odpady biodegradowalne i odpady zielone w zabudowie jednorodzinnej należy gromadzić na terenie 

posesji w odpowiednim pojemniku; nadmiar należy poddać procesowi kompostowania w przydomowym 

kompostowniku, który nie może stwarzać uciążliwości w zakresie przykrych zapachów, a w przypadku 

braku takiej możliwości dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

h) odpady zielone (tj. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni 

oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia placów i ulic) powstające na terenie 

zabudowy wielorodzinnej oraz na terenach parków, skwerów, terenach zieleni, ogródków działkowych 

należy przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),  

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2283



a odpady ulegające biodegradacji z terenów zieleni, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 

zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne 

ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających  

do obrotu żywność należy gromadzić w pojemnikach na odpady „bio” i przekazywać firmie wywozowej, 

i) przeterminowane leki należy przekazać do punktu zbiórki tych odpadów lub dostarczyć nieodpłatnie  

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

j) chemikalia dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przekazać 

do punktu ich sprzedaży, 

k) zużyte baterie i akumulatory gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych oraz 

innych obiektach użyteczności publicznej, w pojemnikach umieszczonych w pergolach przy zabudowie 

wielorodzinnej, w indywidualnych pojemnikach w zabudowie jednorodzinnej bądź przekazać do punktu 

ich sprzedaży lub dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazać do punktu ich sprzedaży lub oddać podczas zbiórki 

odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem (tj. dwa razy w roku 

wiosna i jesień) bądź dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy oddać podczas zbiorki odpadów wielkogabarytowych  

z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem (tj. dwa razy w roku wiosna i jesień) lub dostarczyć 

nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

n) zużyte opony należy oddać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości 

zgodnie z harmonogramem (tj. dwa razy w roku wiosna i jesień) lub dostarczyć do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, 

o) odpady budowlane i rozbiórkowe na indywidualne zgłoszenie lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych zgodnie z jego regulaminem. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych  

we własnym zakresie w przypadku ilości przewyższającej 1,5 m3 zbiera się w kontenerach dostarczonych  

na wniosek właściciela nieruchomości, udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady  

na warunkach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Praszce o usługach dodatkowych. W przypadku 

mniejszej ilości (nieprzewyższającej 1,5 m3 od nieruchomości) odpady te powinny zostać przekazane  

we własnym transportem przez wytwórcę do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

p) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzić na terenie posesji w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej w odpowiednim pojemniku. 

§ 4.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznie po opadach uprzątnięcia błota, śniegu, 

lodu, opadłych liści oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni chodników poprzez ich odgarniecie w miejsce 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co najmniej 

ograniczających śliskość chodnika. Dozwolony materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika 

niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, 

gzymsów, okapów, rynien i innych części elewacji budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się w miejscach 

nad wejściami i wyjściami z nieruchomości, bramami, przejściami, w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych  

tj. chodników i dróg publicznych. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 i 2 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku 

publicznego. 

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

5. Odprowadzanie ścieków powinno odbywać się do istniejących sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej 

braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu 

przepisów odrębnych. 

6. Dopuszcza się wywóz nawozów naturalnych na użytki rolne zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r., poz. 479) w sprawie szczegółowego 

sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania. 
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§ 5.1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 

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

ich opróżniania w sposób niedopuszczający do przepełnienia. 

2. Jeżeli na terenie nieruchomości służącej do użytku publicznego znajduje się piaskownica dla dzieci, 

regularna wymiana piasku i zabezpieczenie przed dostępem psów i kotów należy do właścicieli nieruchomości. 

§ 6.1. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka: 

1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające 

ścieki doprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usuniecie 

zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio 

odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej i do ziemi; 

2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu 

wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego 

przeznaczonych; 

3) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych; 

2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych 

oraz w parkach i lasach. 

Rozdział 3 

Rodzaj i minimalna pojemność 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 

§ 7.1. Odpady komunalne takie jak metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe powinny być 

zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche. 

2. Szkło i tworzywa sztuczne mogą być zbierane także w pojemnikach ogólnodostępnych rozstawionych  

na terenie całej gminy w zależności od rodzaju zabudowy i odbierane przez firmę wywozową. 

§ 8. Określa się następujące rodzaje oraz minimalną pojemność pojemników przewidzianych do zbierania 

odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości: 

1) odpady komunalne zmieszane należy zbierać do następujących typowych pojemników: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,12 m3 (120 l), 

b) w zabudowie wielorodzinnej – pojemniki na odpady o pojemności od 0,24 m3 (240 l), 

c) w obiektach użyteczności publicznej – pojemniki o pojemności od 0,12 m3 (120 l), 

d) na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych w koszach ulicznych o pojemności od 0,02 m3 (20 l), 

e) dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP-7 (7 m3)  

na cmentarzach, terenach ogródków działkowych, na posesjach należących do związków wyznaniowych, 

f) w przypadku prowadzenia robót budowlano – rozbiórkowych właściciel nieruchomości ma obowiązek 

zgłosić firmie wywozowej konieczność podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów 

powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót; 

2) odpady komunalne, które są segregowane należy zbierać w pojemnikach: 

a) w zabudowie jednorodzinnej o pojemności od 0,12 m3 (120 l), 

b) zabudowie wielorodzinnej o pojemności od 0,12 m3 (120 l) w tym w gniazdach ogólnodostępnych 

pojemniki na szkło o pojemności od 1,5 m3 (typ IGLO), pojemniki na tworzywa sztuczne od 2,5 m3  

(typ SIATKA), 

c) w obiektach użyteczności publicznej o pojemności od 0,12 m3 (120 l); 

3) odpady komunalne, które są segregowane, należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych, o ujednoliconym kolorze i oznaczeniach: 

a) żółtym z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”– z przeznaczeniem na odpady suche, 
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b) brązowym z napisem „Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady, 

c) zielonym z napisem „Szkło” – z przeznaczeniem na szkło, 

d) niebieskim z napisem „Papier” – z przeznaczeniem na makulaturę, 

e) czarnym z napisem „Odpady zmieszane” – z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane, 

f) zielonym z napisem „Szkło kolorowe” – z przeznaczeniem na szkło kolorowe – pojemniki w gniazdach 

ogólnodostępnych, 

g) białym z napisem „Szkło bezbarwne” – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne – pojemniki w gniazdach 

ogólnodostępnych, 

h) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne – pojemniki  

w gniazdach ogólnodostępnych; 

4) pojemniki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających 

bezpieczne i długotrwale użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu; 

5) Gmina poprzez firmę wywozową wyłonioną w drodze przetargu, zapewnia wyposażenie nieruchomości  

w typowe pojemniki; 

6) pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny być 

szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot 

uprawniony; 

7) liczba pojemników lub urządzeń powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających  

na terenie nieruchomości; 

8) w przypadku zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie dozwolone jest 

gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa i samodzielne przekazanie do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; 

9) w przypadku zebrania większej ilości odpadów komunalnych zmieszanych należy zadeklarować 

dodatkowy pojemnik lub worek z odpłatnością określona w uchwale Rady Miejskiej w Praszce o usługach 

dodatkowych; 

10) jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone  

w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają 

przepisy odrębne; 

11) odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie 

danej nieruchomości nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów 

komunalnych lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady 

postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne. 

§ 9.1. Pojemniki na odpady komunalne właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany ustawić  

w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób 

niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich. 

2. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, na równej 

powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych  

i przystankach komunikacji zbiorowej. 

5. Pojemniki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesje w takim miejscu, aby nie 

utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników pojazdu 

odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej 

odpady bądź też przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników. 
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6. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników w sposób określony w ust. 5 odbiór odpadów 

z terenu nieruchomości możliwy jest z pojemników ustawionych w miejscu gdzie jest możliwy dojazd pojazdu 

odbierającego odpady; w przypadku braku drogi dojazdowej do nieruchomości, właściciel zobowiązany jest 

wystawić pojemniki na odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów do drogi publicznej, 

ogólnodostępnej w miejscu gdzie jest możliwy dojazd samochodu odbierający odpady. 

7. Niewystawienie pojemników w terminach wyznaczonych w harmonogramie skutkuje nieodebraniem 

odpadów. 

8. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki na odpady komunalne w odpowiednim stanie 

porządkowym i technicznym poprzez korzystanie z pojemnika w sposób niepowodujący jego uszkodzenia lub 

zniszczenia oraz nieprzeciążanie ilością przekraczającą jego wytrzymałość. 

9. Pojemniki na odpady komunalne poddaje się myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na rok przez 

wyspecjalizowana firmę, a ich naprawy dokonuje się ilekroć zaistnieje taka potrzeba. 

10. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego 

popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych a także 

odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

§ 10. Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach 

oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) ustala się minimalna pojemność pojemnika dla jednego kosza ulicznego 20 litrów; 

2) kosze uliczne powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie  

z nich przez wszystkich użytkowników ww. terenów; 

3) kosze uliczne powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów  

i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmioty uprawnione; 

4) kosze uliczne powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym 

natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób; 

5) kosze uliczne powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

§ 11. Ustala się następujące normatywne ilości stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną 

osobę w ciągu miesiąca: 

1) na każdą z osób przebywających w związku z zatrudnieniem lub nauką na terenie szkoły każdego typu – 3 l; 

2) na każdą z osób przebywających na terenie przedszkoli lub żłobków – 3 l; 

3) na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracjach, barach i stołówkach (dotyczy to także miejsc w tzw. 

Ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; dla ulicznych punktów małej gastronomii ustalić należy 

indywidualnie objętość pojemników, zależnie od sposobu serwowania – 20 l, lecz nie mniej niż 120 l  

na jeden punkt; 

4) na każde rozpoczęte 10 m powierzchni całkowitej lokalu handlowego – 50 l, lecz nie mniej niż 120 l  

na jeden lokal; 

5) na każdą dziesiątkę osób zatrudnionych dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych, biur – 120 l; 

6) dla hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na każde łóżko; 

7) dla ogródków działkowych – 40 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku  

i 10 l poza tym okresem; 

8) dla targowisk, hal targowych, giełd – 150 l na każdy punkt handlowy; 

9) dla cmentarzy nie mniej niż 0,5 l na każdy grobowiec a w dniu 1 listopada nie mniej niż 15 l na każdy 

grobowiec; 

10) na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie jednorodzinnej - 80 l; 

11) na każdą osobę w gospodarstwie domowym w zabudowie wielorodzinnej - 120 l. 
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Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12.1. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo z częstotliwością 

zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Praszce 

3. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości w uzgodnieniu z Gminą określi 

szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w ust. 2, lecz nie rzadziej niż 

raz w miesiącu. 

4. W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych – ilość pojemników i częstotliwość ich 

opróżniania musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych odpadów, lecz 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

5. Odpady komunalne z terenów publicznych muszą być usuwane okresowo z częstotliwością zapewniającą 

utrzymanie należytego porządku wokół pojemników, lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 

6. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości przez podmiot uprawniony z częstotliwością  

i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące. 

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

ścieków powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia. 

8. Lokalizacja zbiornika bezodpływowego na terenie nieruchomości powinna zapewnić bezpośredni dojazd 

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

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 13.1. Gmina Praszka została zaliczona do Regionu Północnego gospodarki odpadami w województwie 

Opolskim. 

2. Odpady komunalne wytworzone na terenie Gminy Praszka będą zagospodarowane i przetwarzane  

w instalacjach regionalnych lub zastępczych zlokalizowanych na obszarze Regionu Północnego. 

3. Wykaz instalacji regionalnych lub zastępczych zawiera wojewódzki plan gospodarki odpadami 

uchwalony przez Sejmik Samorządowy Województwa Opolskiego. 

4. Należy dążyć do: 

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych; 

2) zwiększeniu udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 

sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony 

środowiska; 

3) zmniejszenie ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach 

odpadów komunalnych; 

4) zmniejszenia ilości bioodpadów unieszkodliwianych przez składowanie; 

5) zmniejszenia masy odpadów składowanych. 

Rozdział 6 

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

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

§ 14. 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 użytku publicznego. 
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§ 15.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami w tym w szczególności nie pozostawianie bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla innych ludzi. 

2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić pełny nadzór nad zachowaniem zwierzęcia. 

3. Osoba, z którą przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych przez zwierzę. 

4. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) wyłącznie pod nadzorem 

osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia i zachowaniem następujących zasad: 

1) pies powinien być prowadzony na smyczy; 

2) psy objęte wykazem ras psów uznane za agresywne oraz pozostałe psy odpowiadające wielkością rasom 

psów średnich, dużych i olbrzymich, należy prowadzić w kagańcu; 

3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie na terenie mało uczęszczanym przez ludzi i tylko  

w wypadku, gdy właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. 

5. Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy 

dla dzieci. 

6. Nieruchomości, na których trzymane są psy, muszą być: 

1) zabezpieczone w taki sposób, aby zwierzę nie mogło się z nich wydostać; 

2) wyposażone przy każdym wejściu na teren nieruchomości w: 

a) dzwonek służący do wezwania właściciela nieruchomości, w przypadku gdy pies nie jest trzymany  

na uwięzi lub w kojcu, 

b) tabliczki ostrzegawcze o minimalnym formacie 15×20 cm z czytelnym napisem informującym  

o utrzymywaniu na nieruchomości psa. 

7. Bezdomne zwierzęta będą wyłapywane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia i odwożone  

do schroniska dla zwierząt zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. 

Rozdział 7 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 16.1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

oraz na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne 

potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawi to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem 

warunków sanitarno-higienicznych. 

§ 17.1. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania, 

transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego. 

2. Obowiązek określony w ust. 1, należy do właściciela padłego zwierzęcia lub właściciela nieruchomości, 

na której znajduje się padłe zwierzę, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. 

Rozdział 8 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 18.1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych, 

prowadzących działalność gospodarczą, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej  

i opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-

oświatowych są objęte obowiązkową deratyzacją. 

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1, przeprowadzona jest przez właścicieli nieruchomości  

i na ich koszt dwa razy w roku w terminach: 

1) od 1 do 30 kwietnia każdego roku; 

2) od 1 do 30 października każdego roku. 
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