
 

UCHWAŁA NR XLI/653/2017 

RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU 

z dnia 25 maja 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, 1579 i 1948 z 2017 r. poz. 730) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250 i 1920), Rada Miejska w Prudniku,  

po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku, uchwala Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik, zwany dalej Regulaminem, o następującej treści: 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik. 

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o odpadach komunalnych: 

1) z papieru – należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym 

tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

2) ze szkła - należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym 

odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) z metali i tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

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

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

- odpady z papieru, 

- szkło, 

- metale, tworzywa sztuczne, 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

- odpady zielone, 

- popiół, 

- przeterminowane leki, 

- chemikalia, 
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- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe, 

- zużyte opony; 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionemu podmiotowi: 

a) bezpośrednio za pośrednictwem posiadanych pojemników, 

b) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

c) za pośrednictwem ogólnodostępnych pojemników służących do selektywnej zbiórki odpadów; 

3) zbieranie zmieszanych odpadów (pozostałych w procesie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)  

i przekazywanie ich uprawnionemu podmiotowi. 

§ 3. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów  

w miejscach ich wytworzenia i przekazywania do odbioru w następujący sposób: 

1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady komunalne zebrane selektywnie obejmujące: 

- papier - suchy i czysty- zbierany jest w miejscu wytworzenia w workach o minimalnej pojemności 60 litrów 

oraz odpady opakowaniowe o większej objętości niż pojemność worka - luzem po pomniejszeniu ich 

objętości, a następnie przekazywane do pojemników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt1 lit. a, 

- szkło - przekazywane jest do pojemników ogólnodostępnych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

- metale i tworzywa sztuczne – suche, czyste i o pomniejszonej objętości - zbierane są łącznie w miejscu 

ich wytworzenia w workach o minimalnej pojemności 60 litrów, a następnie po oznaczeniu worka 

kodem identyfikującym nieruchomość przekazywane do pojemników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 

lit. c, 

- popiół - przekazywany jest w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt1 lit. d, 

b) zmieszane odpady komunalne - przekazywane są w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. e; 

2) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady komunalne zebrane selektywnie obejmujące: 

- papier - suchy i czysty – przekazywany jest w workach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a, oraz 

odpady opakowaniowe o większej objętości niż pojemność worka - luzem po pomniejszeniu ich 

objętości, 

- szkło - przekazywane jest workach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b, 

- metale i tworzywa sztuczne - przekazywane są łącznie w workach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 

lit. c, oznaczonych kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

- odpady zielone, ograniczone do 120 litrów zbierane w miejscu ich wytworzenia - w pojemnikach,  

o których mowa w § 7 ust 1 pkt 2 lit. d oraz odpady ponad ustalone ograniczenia zgodnie z § 4 pkt 7, 

- popiół - przekazywany jest w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. e, 

b) zmieszane odpady komunalne - przekazywane są w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. f; 

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

a) odpady komunalne zebrane selektywnie obejmujące: 

- papier - suchy i czysty – przekazywany jest w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. a, 

oznaczonych kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

- szkło - przekazywane jest w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b, oznaczonych 

kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 2 – Poz. 1519



- metale i tworzywa sztuczne-przekazywane są łącznie w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 

lit. c, oznaczonych kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

- odpady zielone – przekazywane są w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. d, 

oznaczonych kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

- popiół – przekazywany jest w pojemnikach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. e, oznaczonych 

kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

- odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem odpadów zielonych - przekazywane są w pojemnikach,  

o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. f, oznaczonych kodem identyfikującym właściciela nieruchomości, 

b) zmieszane odpady komunalne - przekazywane są w pojemniku, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. g; 

4) na terenie nieruchomości wielorodzinnych, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zezwala się za zgodą zarządcy nieruchomości, na 

wspólne korzystanie przez właścicieli różnych nieruchomości z jednego lub kilku pojemników, do których 

przekazywane są do odbioru odpady komunalne odpowiednio na zasadach określonych w pkt 1, pod 

warunkiem określenia przez zarządcę nieruchomości: 

a) pojemności wspólnie użytkowanych pojemników z uwzględnieniem zwiększonej ilości odpadów 

zgodnie z zasadami określonymi w § 7, 

b) udziału poszczególnych właścicieli w ilości odpadów przekazywanych do wspólnie użytkowanych 

pojemników. 

§ 4. Właściciele nieruchomości w zakresie innych odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

wymienionych w § 2 pkt 1 zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania: 

1) przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów - do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych; 

2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych lub poprzez ich wystawienie w zabudowie jednorodzinnej przed posesję do krawężnika lub 

w zabudowie wielorodzinnej przy miejscach gromadzenia odpadów komunalnych w terminach podanych  

w powszechnie udostępnionym harmonogramie; 

3) odpadów wielkogabarytowych - tj. mebli i innych odpadów komunalnych (z wyłączeniem odpadów 

pochodzących z demontażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz okładzin podłogowych i ściennych), które ze 

względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach na odpady, o których 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. e i § 7 ust. 1 pkt 2 lit. f - do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych lub poprzez ich wystawienie w zabudowie jednorodzinnej przed posesję do krawężnika lub 

w zabudowie wielorodzinnej przy miejscach gromadzenia odpadów komunalnych w terminach podanych  

w powszechnie udostępnionym harmonogramie; 

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  

w osobnych kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów; 

5) zużytych opon - o średnicy zewnętrznej do 70 cm - do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

lub poprzez ich wystawienie w zabudowie jednorodzinnej przed posesję do krawężnika oraz w zabudowie 

wielorodzinnej przy miejscach gromadzenia odpadów komunalnych w terminach podanych w powszechnie 

udostępnionym harmonogramie, natomiast o średnicy zewnętrznej większej niż 70 cm wyłącznie do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

6) odpadów ulegających biodegradacji, z wyłączeniem odpadów zielonych – z nieruchomości zamieszkałych 

w workach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 lit. f i § 7 ust. 1 pkt 2 lit. g - do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych; 

7) odpadów zielonych powstających na terenach zabudowy wielorodzinnej i zabudowy jednorodzinnej, każdą 

zebraną ilość ponad ustalone ograniczenia - luzem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 
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§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  

z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

1) odgarnięcie śniegu i lodu z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, na skraj chodnika od strony 

jezdni oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika; 

2) systematyczne usuwanie błota i innych zanieczyszczeń w miarę występujących potrzeb. 

§ 6.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może nastąpić na terenie nieruchomości pod 

warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych przez 

urządzenia podczyszczające. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami, mogą odbywać się w garażach lub na ich 

podjazdach, z wyjątkiem drobnych napraw doraźnych, które mogą odbywać się w innych miejscach pod 

warunkiem, że powstałe odpady gromadzone będą w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 3 

Rodzaje 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. Ustala się następujący rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych w celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości: 

1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące papier - znormalizowane zamykane pojemniki 

metalowe lub plastikowe o minimalnej pojemności 120 litrów, 1100 litrów i kontenery o minimalnej 

pojemności 7000 litrów, 

b) na zebrane selektywnie szkło - ogólnodostępne pojemniki o minimalnej pojemności 1500 litrów, 

posadowionych w wyznaczonych miejscach na terenach użytku publicznego na obszarze miasta, 

c) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące metale i tworzywa sztuczne - znormalizowane 

zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe o minimalnej pojemności 120 litrów, 1100 litrów i kontenery  

o minimalnej pojemności 7000 litrów, 

d) na zebrany selektywnie popiół - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe  

o minimalnej pojemności 120 litrów i 1100 litrów, 

e) na zmieszane odpady komunalne - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe  

o minimalnej pojemności 120 litrów i 1100 litrów, 

f) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem 

odpadów zielonych- worki o pojemności 30 litrów; 

2) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące papier - worki o pojemności 120 litrów, 

b) na zebrane selektywnie szkło - worki o pojemności 80 litrów, 

c) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące metale i tworzywa sztuczne - worki o pojemności 

120 litrów, 

d) na zebrane selektywnie odpady zielone - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe, 

które spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o pojemności 120 litrów, 

e) na zebrany selektywnie popiół - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe, które 

spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o pojemności 120 litrów, 

f) na zmieszane odpady komunalne - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe  

o minimalnej pojemności 120 litrów, 

g) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem 

odpadów zielonych- worki o pojemności 30 litrów; 
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3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące papier - znormalizowane zamykane pojemniki 

metalowe lub plastikowe, które spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o minimalnej 

pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów i kontenery o minimalnej pojemności 7000 litrów  

lub worki o poj. 120 litrów dla lokali niezamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, 

b) na zebrane selektywnie szkło - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe które 

spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o pojemności 120 litrów, 

c) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące metale i tworzywa sztuczne - znormalizowane 

zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe, które spełniają warunki umożliwiające swobodne 

korzystanie z nich o minimalnej pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów i kontenery o minimalnej 

pojemności 7000 litrów lub worki o pojemności 120 litrów dla lokali niezamieszkałych w zabudowie 

wielorodzinnej, 

d) na zebrane selektywnie odpady zielone - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe, 

które spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o pojemności 120 litrów, 240 litrów 

i 1100 litrów, 

e) na zebrany selektywnie popiół - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe, które spełniają 

warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów, 

f) na zebrane selektywnie odpady komunalne obejmujące odpady ulegające biodegradacji z wyłączeniem 

odpadów zielonych- znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe o minimalnej 

pojemności 120 litrów, 

g) na zmieszane odpady komunalne - znormalizowane zamykane pojemniki metalowe lub plastikowe, które 

spełniają warunki umożliwiające swobodne korzystanie z nich o minimalnej pojemności 120 litrów,  

240 litrów i 1100 litrów; 

4) na terenie nieruchomości wielorodzinnych, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 

zamieszkują mieszkańcy- pojemniki, o których mowa w pkt 1. 

2. Ze względu na liczbę osób korzystających z nieruchomości niezamieszkałej, minimalna pojemność 

pojemników i liczba worków na odpady komunalne zebrane w sposób określony w ust 1 w pkt 3 jest ustalana 

w oparciu o wskaźniki określone w załączniku nr 1 do uchwały i może ulec zwiększeniu do rzeczywistej ilości 

zebranych odpadów komunalnych. 

3. Liczba pojemników, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 1: 

1) powinna zapewnić ich nieprzepełnianie oraz utrzymanie czystości i porządku wokół nich; 

2) może stanowić sumę poszczególnych pojemności pojemników i worków. 

§ 8.1. Pojemniki metalowe i plastikowe przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych oraz worki 

przeznaczone do gromadzenia odpadów zebranych selektywnie wykonane z folii polietylenowych LDPE lub 

HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka - powinny 

być oznakowane kolorem: 

1) niebieskim - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia papieru; 

2) zielonym - w zakresie obejmującym pojemniki lub worki do gromadzenia szkła; 

3) żółtym - w zakresie obejmującym pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych zebranych 

selektywnie stanowiących odpady metali i tworzyw sztucznych; 

4) brązowym - w zakresie obejmującym pojemniki i worki na zebrane selektywnie odpady komunalne 

obejmujące odpady ulegające biodegradacji oznaczonych napisem „Bio”, z wyłączeniem odpadów zielonych; 

5) brązowym - w zakresie obejmującym pojemniki na zebrane selektywnie odpady zielone; 

6) czarnym - w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych; 

7) szarym - w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu. 
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2. Urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych są kosze 

uliczno - parkowe o minimalnej pojemności: 

1) przy głównych ciągach komunikacji pieszej - 30 litrów; 

2) przy pozostałych ciągach komunikacji pieszej - 20 litrów. 

§ 9.1. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych rozmieszcza się w granicach 

nieruchomości, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1422). 

2. Kosze uliczne - parkowe na drogach publicznych rozmieszcza się na chodnikach w miejscach umożliwiających 

swobodne z nich korzystanie: 

1) w obrębie osiedli jednorodzinnych minimum 1 kosz na ulicę; 

2) na pozostałych ciągach komunikacyjnych minimum co 100 m. 

3. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy dezynfekować nie rzadziej niż 1 raz 

w miesiącu. 

4. Wszystkie pojemniki lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj 

gromadzonych odpadów, a pojemniki w zabudowie wielorodzinnej przeznaczone na odpady z papieru, w tym 

tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury oraz pojemniki na odpady metali, 

w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zebrane selektywnie muszą być dodatkowo 

wyposażone w uniwersalne zamknięcie uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich. 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10.1. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości następuje z częstotliwością: 

1) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) zebranych selektywnie: 

- papieru - jeden raz na dwa tygodnie, 

- szkła - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, 

- metali i tworzyw sztucznych – jeden raz na dwa tygodnie, 

- popiołu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc i w okresie od 1 maja  

do 30 września - jeden raz w czerwcu i jeden raz w sierpniu, 

b) zmieszanych - nie rzadziej niż cztery razy w miesiącu; 

2) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) zebranych selektywnie: 

- papieru - jeden raz na dwa tygodnie, 

- szkła - jeden raz na dwa tygodnie, 

- metali i tworzyw sztucznych –jeden raz na dwa tygodnie, 

- odpady zielone – w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – cztery razy w miesiącu, 

- popiołu - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - jeden raz na miesiąc i w okresie od 1 maja  

do 30 września - jeden raz w czerwcu i jeden raz w sierpniu, 

b) zmieszanych - jeden raz na dwa tygodnie; 

3) niezamieszkałych: 

a) zebranych selektywnie: 
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- papieru - jeden raz na miesiąc, 

- szkła - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości, 

- metali i tworzyw sztucznych – jeden raz na miesiąc, 

- popiołu - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości, 

- biodegradowalnych - zgodnie z częstotliwością ustaloną przez właściciela nieruchomości, 

b) zmieszanych - minimum jeden raz na miesiąc. 

2. Pozbywanie się odpadów z pojemników ogólnodostępnych odbywać się będzie z częstotliwością zapobiegającą 

ich przepełnianiu nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. 

3. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

stanowiących odpad komunalny odbywać będzie się w systemie akcyjnym: 

1) raz na kwartał na terenie wsi Gminy Prudnik; 

2) raz na miesiąc na terenie miasta Prudnika 

- w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie. 

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

nie mniejszą niż jeden raz na dwa tygodnie. 

5. Nieczystości ciekłych z nieruchomości należy pozbywać się systematycznie z częstotliwością 

gwarantującą, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika spowodowany jego przepełnieniem. 

§ 11. Ustala się sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) w zabudowie wielorodzinnej- odpady komunale przekazywane są uprawnionemu podmiotowi przez 

udostępnienie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w terminach podanych w powszechnie 

udostępnionym harmonogramie; 

2) w zabudowie jednorodzinnej - odpady komunale przekazywane są uprawnionemu podmiotowi przez 

wystawienie pojemnika lub worka przed nieruchomość w terminach podanych w powszechnie udostępnionym 

harmonogramie; 

3) nieczystości ciekłe należy przekazywać do miejskiej oczyszczalni ścieków za pośrednictwem podmiotu 

posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 12. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez: 

1) ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych; 

2) zwiększenie 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) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach 

odpadów komunalnych; 

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie; 

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów; 

7) gromadzenie i wykorzystanie przez właścicieli nieruchomości powstających na ich terenie odpadów 

ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie 

jednorodzinnej i na terenach wiejskich. 
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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 

§ 13. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności: 

1) utrzymywanie zwierząt na terenie nieruchomości w warunkach gwarantujących zachowanie ładu, porządku 

i bezpieczeństwa oraz przestrzegania norm współżycia sąsiedzkiego; 

2) zachowanie bezpieczeństwa, w stosunku do osób trzecich, w przypadku wyprowadzania psów na teren 

nieruchomości wielorodzinnych poprzez prowadzenie ich na smyczy, a psów agresywnych i obronnych na 

smyczy i w kagańcu; 

3) sprawowanie bezpośredniej kontroli nad psem w przypadku zwalniania go ze smyczy, w miejscach 

odosobnionych nieuczęszczanych przez ludzi; 

4) usuwanie zanieczyszczeń, spowodowanych przez zwierzęta domowe, z terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku; 

5) niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic stanowiących miejsca zabaw dzieci; 

6) przestrzeganie norm sanitarno - epidemiologicznych związanych z utrzymaniem zwierząt domowych. 

Rozdział 7 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

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

§ 14.1. Ustala się następujące wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

Gminy Prudnik, wyłączonych z produkcji rolniczej: 

1) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości jednorodzinnych możliwe jest przy 

zachowaniu wymogów sanitarno - epidemiologicznych, gwarantujących swobodne korzystanie z przyległych 

nieruchomości; 

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości wielorodzinnych możliwe jest po uzyskaniu 

zgody właściciela nieruchomości, który wyrażając zgodę na utrzymanie zwierząt gospodarskich przez 

lokatorów odpowiada za egzekwowanie ładu, porządku i estetyki na terenie nieruchomości; 

3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich, na terenach określonych w pkt 1 i 2, dopuszcza się w obiektach 

odpowiadających wymogom: 

a) ochrony środowiska, 

b) sanitarnym i epidemiologicznym, 

c) prawa budowlanego. 

2. Zabrania się gromadzenia na terenach nieruchomości wyłączonych z produkcji rolniczej odpadów 

związanych z utrzymaniem zwierząt gospodarskich. 

§ 15. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze strefy miejskiej ograniczonej ulicami: 

Nyska, Ogrodowa, Chrobrego, Kochanowskiego, Wańkowicza, Powstańców Śląskich, Monte Cassino,  

gen. Andersa, Skowrońskiego, Ligonia, Ks. Koziołka, Jesionkowa po stronie numerów nieparzystych 1-17, 

Wiejska, Konopnickiej, Al. Miła, Łucznicza, Al. Lipowa, Dąbrowskiego, Akacjowa, Azaliowa, Dębowa,  

Bora Komorowskiego, Zwycięstwa, Kościuszki, Reja, Szpitalna, Kwiatowa - przedstawionej na załączniku 

graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 16. Wyznacza się obszar Gminy Prudnik jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji. 

§ 17. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku w terminach: 

1) od 15 marca do 30 marca każdego roku - akcja wiosenna; 

2) od 1 października do 15 października każdego roku - akcja jesienna. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 1519



Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika. 

§ 19. Traci moc uchwała nr XXV/442/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prudnik.  

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Opolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku. 

Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Zbigniew Kosiński
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/653/2017  

Rady Miejskiej w Prudniku 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

Wskaźniki średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości 

   Średnia ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w ciągu 

 
Rodzaj nieruchomości (źródło Jednostka charakteryzująca  1 miesiąca  

  (litry/1 miesiąc)  

 wytwarzania odpadów źródło wytwarzanych odpadów   
 komunalnych)  Selektywnie   

  

zbierane odpady  

Nieselektywnie 
    

   Odpady Odpady  zbierane odpady 
   selektywne zmieszane  

     

1 2 3 4 5  6 
1 nieruchomość zamieszkała na zamieszkującego 36 40  76 

2 szkoły, przedszkola, żłobki na ucznia/dziecko 4 4  8 

  na pracującego 10 10  20 

3 szpitale, hotele i inne na łóżko 10 11  21 

 placówki całodziennego na pracującego 10 10  20 

 pobytu      
4 lokale handlowe na pracującego 10 10  20 

5 lokale gastronomiczne na 1 miejsce konsumpcyjne 12 13  25 

  na pracującego 10 10  20 

6 urządzone targowiska, hale na 1m2 powierzchni 5 5  10 

 targowe, giełdy      
7 ogródki działkowe od 1 na każdą działkę 13 15  28 

 kwietnia do 31 października      
8 cmentarze na użytkowane miejsce 1 1  2 

  grzebalne     
9 domki letniskowe, kempingi na 1 m2 2 2  4 

10 pomieszczenia biurowe, na pracującego 10 10  20 

 w tym instytucje i urzędy      
11 punkty handlowe na pracującego 10 10  20 

 i usługowe poza lokalem      
12 rzemiosło i zakłady na pracującego 10 10  20 

 wytwórcze      
13 instytucje kultury na pracującego 10 10  20 

14 obiekty sportowe, w tym na pracującego 10 10  20 

 m.in. hale sportowe, korty      

 tenisowe, kąpieliska itp.      
15 inne na pracującego 10 10  20 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/653/2017

Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2017 r.
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