
UCHWAŁA NR XXX/429/2013
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 26 czerwca 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 
zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 3940 z dnia 
3 grudnia 2010 r.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/374/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 października 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Wojnar

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 4621



Załącznik  

do uchwały nr XXX/429/2013 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 26 czerwca 2013 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz 

 

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, 

zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.). 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

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

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), 

2) Właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt 

4 ustawy, 

3) Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w  art. 3 ust.1 pkt 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

4) Odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w  art. 3 

ust.1 pkt  10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

5) Odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

6) Odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

7) Sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  - należy przez to rozumieć sprzęt, o którym mowa w art. 3 

ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.), 

8) Selektywnym zbieraniu – należy przez to rozumieć zbieranie odpadów, o którym mowa w  art. 3 

ust.1pkt  24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21), 

9) Nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć nieczystości, o których mowa w art.2 ust. 1 pkt 1 

ustawy, 

10) Zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia, o których mowa  

w art. 2 ust.1 pkt 5 ustawy, 

11) Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), 
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12) Zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 106, poz. 1002 z późn. 

zm.), 

13) Rodzinnych ogródkach działkowych – należy przez to rozumieć wydzielony obszar gruntu, o którym 

mowa w art. 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U.  

Nr 169, poz. 1419 z późn. zm.), 

14) Psach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć rasy psów uznawanych za agresywne, wymienione 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie 

wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) 

15) Cmentarzach – należy przez to rozumieć teren, na którym prowadzona jest działalność  

w zakresie chowania zmarłych zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach  

i chowaniu zmarłych (t.j. z 2011 r., Dz.U. Nr 118, poz. 687, z późn. zm.), 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na  ich 

terenie poprzez wydzielenie następujących frakcji odpadów: 

1) papieru i tektury, a w szczególności opakowań papierowych i kartonowych, czasopism, katalogów, 

zeszytów, książek,  wolnych od zszywek i innych części metalowych, 

2) szkła, a w  szczególności opakowań szklanych – butelek, słoików i innych, stłuczek szklanych wolnych 

od zanieczyszczeń metalowych i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych, 

3) tworzywa sztucznego, a w szczególności opakowań z tworzyw sztucznych – butelek po napojach, butelek 

po płynach do prania i mycia, opakowań po artykułach spożywczych i kosmetykach, 

4) opakowań wielomateriałowych, a w szczególności  opakowań po sokach i mleku typu Tetra – Pack, 

5) metali, a  w szczególności opakowań aluminiowych, opakowań ze stali, 

6) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, a w szczególności odpadów opakowaniowych 

ulegających biodegradacji, 

7) odpadów zielonych, a w szczególności pochodzących z utrzymania zieleni miejskiej, przydrożnej, 

przydomowej, cmentarnej, ogródków działkowych, 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a w szczególności lodówek, telewizorów, monitorów, 

kuchenek gazowych, pralek, 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, a w szczególności  dywanów, wykładzin, wózków 

dziecięcych, 
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10)  tekstyliów, a w szczególności   odzieży, tkanin, wełny, 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a w szczególności  gruzu betonowego, ceglanego, dekarskiego, 

stolarki okiennej i drzwiowej, 

12) zużytych opon, 

13) żużli i popiołów, 

14) odpadów niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych, 

zużytych baterii i akumulatorów, chemikaliów, opakowań po nawozach sztucznych i środkach ochrony 

roślin, farb, rozpuszczalników. 

2. Zaleca się, w miarę możliwości oczyszczenie odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 z zanieczyszczeń  

i zabrudzeń. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą niezwłocznie po ich 

powstaniu. 

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie, za wyjątkiem odpadów wymienionych w pkt 3-5, które należy zbierać do 

jednego pojemnika lub worka.  

§ 3 

Właściciele nieruchomości  uprzątają błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia  z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń oraz ograniczeń 

w ruchu pieszych i pojazdów .  

§ 4 

1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych o masie całkowitej do 3,5 t może odbywać się 

wyłącznie przy użyciu środków, o których mowa w przepisach odrębnych  i tylko w miejscach 

utwardzonych, wyposażonych w kratkę ściekową. 

2. Pojazdy samochodowe o masie całkowitej powyżej 3,5 t  mogą być myte wyłącznie w myjniach 

samochodowych. 

3. Na terenie nieruchomości mogą być wykonywane  doraźne naprawy oraz regulacje pojazdów 

mechanicznych, o ile działania te nie są  związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i pod 

warunkiem, że nie spowodują one skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych oraz nie będą naruszać 

przepisów odrębnych. 
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ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 

§ 5 

Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 110 l, dostosowane do odbioru systemem 

grzebieniowym, zgodnie z normą DIN 30700, 

2) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 1100 l, dostosowane do odbioru systemem 

grzebieniowym, zgodnie z normą DIN 30700, 

3) kontenery KP7 zakryte na odpady niesegregowane o pojemności 7000 l, zgodnie z normą DIN 30700, 

4) worki na odpady  niesegregowane o pojemności 80 l, 

5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do  każdego rodzaju odpadu 

zbieranego selektywnie o pojemności 1100 l, stosowane w zabudowie wielorodzinnej: 

a) kolor niebieski – papier i makulatura, 

b) kolor zielony – szkło kolorowe, 

c) kolor biały – szkło bezbarwne, 

d) kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 

6) worki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego 

selektywnie, stosowane w zabudowie jednorodzinnej: 

a) kolor niebieski – papier i makulatura, 

b) kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne, 

c) kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, 

7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym na odpady zielone, 

8) pojemnik metalowy o pojemności 110 l oznaczony czerwonym pasem dookoła pojemnika w połowie 

jego wysokości o szerokości min. 30 cm, dostosowane do odbioru systemem grzebieniowym, zgodnie  

z normą DIN 30700, na żużle i popioły, 

9) pojemniki na specyficzne  rodzaje odpadów, takie jak tekstylia, przeterminowane leki, zużyte baterie itp., 

10) kosze uliczne.  

§ 6 

1. Pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na 

której  zamieszkują mieszkańcy ustala się wedle wzoru : 

P = (LM x W) : O 

gdzie : 

P – oznacza pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
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LM -  oznacza liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości ; 

W - oznacza ilość wytwarzanych odpadów, określoną w § 7 Regulaminu ; 

O – oznacza częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, określoną   

w § 12 Regulaminu, 

 z  tym zastrzeżeniem, że :w przypadku, określonym w § 7 ust. 1 pkt  1 minimalna pojemość pojemnika 

wynosi 110 l, 

2. Pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na 

której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się  wedle wzoru : 

P = W : O 

gdzie : 

P – oznacza pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne ; 

W - oznacza ilość wytwarzanych odpadów, określoną w § 7 Regulaminu ; 

O – oznacza częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, określoną   

w § 12 Regulaminu,  

 z  tym zastrzeżeniem, że : 

1) w przypadku, określonym w § 7 ust. 1 pkt  2, 3, 5 - 9 minimalna pojemność pojemnika wynosi 110 l 

na obiekt, 

2) w przypadku, określonym w § 7 ust. 1 pkt  4 minimalna pojemość  worka wynosi 80 l na obiekt,  

3) w przypadku, określonym w § 7 ust. 1 pkt  9  minimalna pojemność  worka wynosi 80 l lub 

minimalna pojemność pojemnika wynosi 110 l na  : 

a) każdych 100 osób uczestniczących w imprezie, wiecu, zgromadzeniu  trwających nie dłużej niż 4 

godziny; 

b) na każdych 50 osób uczestniczących w imprezie, wiecu, zgromadzeniu trwających dłużej niż 4 

godziny,  

3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy  

a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna 

pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności 

określonej zgodnie z ust. 1 i 2. 

4. W przypadku wspólnego korzystania przez właścicieli nieruchomości sąsiadujących ze sobą   

z jednego punktu gromadzenia odpadów, należy zachować minimalną pojemność  i ilość pojemników 

wyliczoną według zasad określonych w ust. 1-3. 

 

§ 7 

1. W celu określenia ilości pojemników ustala się średnią ilość wytwarzanych niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) dla budynków mieszkalnych – 80 l miesięcznie na mieszkańca ,  
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2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej,  

z zastrzeżeniem pkt 3 – 9 –   40 l miesięcznie na każdego pracownika , 

3) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 10 l miesięcznie na każde dziecko, ucznia, studenta, 

słuchacza i pracownika , 

4) dla obiektów handlowych – 80 l miesięcznie na każde 10 m2 powierzchni całkowitej,  

5) dla lokali gastronomicznych – 40 l miesięcznie na 1 miejsce konsumpcyjne,  

6) dla szpitali, hoteli, internatów, pensjonatów, domów pomocy społecznej, zakładów zamkniętych,  

w których zamieszkują ludzie – 80 l miesięcznie  na każde łóżko,  

7) dla ogródków działkowych – 20 l miesięcznie na każdy ogródek działkowy w okresie od 1 kwietnia do 

31 października każdego roku i 1 l miesięcznie poza tym okresem, 

8) dla cmentarzy – 15 l miesięcznie na każde 10 m2  powierzchni, na której znajdują się groby, katakumby, 

kolumbaria, 

9) dla nieruchomości na których organizowane są imprezy, wiece, zgromadzenia publiczne, z wyłączeniem 

imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 611) 1 l na osobę  uczestniczącą w imprezie, wiecu, zgromadzeniu 

publicznym, 

2. W przypadku, gdy w obiektach i na terenie, o których mowa w ust. 1 pkt 4, 5, 9  jest prowadzona sprzedaż 

artykułów spożywczych  należy dodatkowo, na zewnątrz obiektu, ustawić kosze na śmieci. 

 

§ 8 

1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie nieruchomości  

w miejscach łatwo dostępnych, odpowiadających odrębnym przepisom prawa, na równej  

i w miarę możliwości utwardzonej nawierzchni. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie. 

3. Ze względu na bezpieczeństwo w pojemnikach na odpady komunalne nie mogą być gromadzone 

następujące odpady : śnieg, lód, gorący popiół i żużel, gruz budowlany, szlam, substancje toksyczne, żrące 

i wybuchowe. 

4. W pojemnikach na odpady nie mogą być spalane odpady bez względu na ich  rodzaj. 

 

§ 9 

1. Odległość między koszami ulicznymi rozstawionymi na chodnikach przy drogach publicznych powinna 

być dostosowana do panującego na danym terenie natężenia ruchu pieszych. 

2. Na  przystankach komunikacyjnych kosze należy usytuować w pobliżu wiaty lub w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku. 
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§ 10 

W przypadku, gdy umieszczenie pojemników na odpady nie jest możliwe na terenie nieruchomości, właściciele 

nieruchomości zapewniają umieszczenie pojemników na odpady komunalne na terenie innej nieruchomości, na 

zasadach uzgodnionych z jej właścicielem. 

 

ROZDZIAŁ IV 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 11 

1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie  

z częstotliwością określoną w § 12 i § 13, w sposób gwarantujący zachowanie czystości  

i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na 

czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce umożliwiające 

swobodny do nich dostęp przez przedstawicieli podmiotu odbierającego odpady komunalne – do krawędzi 

drogi. 

§ 12 

Określa się następującą częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu, 

2) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w tygodniu, 

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej dwa razy w miesiącu, 

4) dla ogródków działkowych – co najmniej dwa razy w miesiącu, 

5) z koszy ulicznych – co najmniej raz w tygodniu . 

 

§ 13 

Określa się następującą częstotliwość odbierania segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa  

w § 2 ust.1 pkt 1-6: 

1) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu, 

2) w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu, 

3) dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej raz w miesiącu, 

4) dla ogródków działkowych – co najmniej raz w miesiącu. 

 

§ 14 

Ustala się następujący sposób pozbywania się pozostałych segregowanych odpadów komunalnych: 
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1) odpady zielone – poprzez podmiot zajmujący się odbiorem odpadów z minimalną częstotliwością dwa 

razy w miesiącu od kwietnia do listopada lub w kompostowni odpadów  

w przypadku wywozu przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, 

2) przeterminowane leki i termometry rtęciowe –  w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach, 

3) opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin – w gminnym punkcie zbiórki 

odpadów niebezpiecznych lub cyklicznie w zorganizowanych mobilnych punktach dla poszczególnych 

dzielnic, 

4) zużyte baterie – w gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub w placówkach 

oświatowych i instytucjach publicznych wyposażonych w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych 

baterii, 

5) zużyte akumulatory – w gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub w punktach ich 

sprzedaży, 

6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny: 

a) raz na kwartał bezpośrednio z gospodarstwa domowego przez podmiot zajmujący się odbiorem 

odpadów,  

b) w gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych w przypadku wywozu przez właściciela 

nieruchomości we własnym zakresie, 

c) podczas cyklicznie organizowanych akcji, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) w zabudowie wielorodzinnej wystawiane przed śmietnik, raz w tygodniu według haromonogramu, 

b) w zabudowie jednorodzinnej wystawiane w miejscu ustawienia worków z odpadami 

segregowanymi, raz na kwartał w terminie zgodnym z harmonogramem odbioru odpadów 

segregowanych, 

8) tekstylia – należy umieszczać w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach znajdujących się  

w wybranych punktach miasta, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe – należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel przeznaczonych 

pojemnikach w sposób zapewniający ograniczenie pylenia, które będą odbieranie przez podmiot 

zajmujący się odbiorem odpadów lub na terenie składowiska odpadów w przypadku ich wywozu przez 

właściciela nieruchomości we własnym zakresie, 

10) zużyte opony – w punktach wymiany opon, 

11) żużle i popioły – poprzez podmiot zajmujący się odbiorem odpadów z minimalną częstotliwością: 

a) dwa razy w miesiącu od października do kwietnia, 

b) raz w miesiącach wrześniu i maju. 

12) pozostałe odpady niebezpieczne – w gminnym punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

 

§ 15 

Niezależnie od zapisów § 13 i § 14, odpady zebrane selektywnie można przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 
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§ 16 

Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości  

w sposób systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników 

bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie  nieruchomości. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 17 

Niesegregowane odpady komunalne, pozostałości po sortowaniu oraz odpady zielone należy 

zagospodarowywać w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, a do czasu ich 

powstania – w instalacjach zastępczych. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

 

§ 18 

1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane poza teren nieruchomości, a w budownictwie 

wielorodzinnym z mieszkania, wyłącznie po zapewnieniu nadzoru przez posiadacza zwierzęcia, zaś psy 

niebezpieczne winny mieć dodatkowo założony kaganiec. Zwierzęta domowe mogą być wypuszczane bez 

uwięzi, w przypadku gdy nie będzie to stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa . 

2. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane na place zabaw oraz nieruchomości oznakowane zakazem 

wyprowadzania tych zwierząt. 

3. Z wyłączeniem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub korzystających z psów przewodników, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, posiadacze zwierząt usuwają  zanieczyszczenia odzwierzęce powstałe na 

terenach użytku publicznego. 

4.  Usunięte zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 3, powinny być gromadzone w pojemnikach służących 

do gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach ulicznych zlokalizowanych na terenach użytku 

publicznego. 

5. Pozostawienie zwierząt domowych bez uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku 

nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający zwierzętom domowym jej opuszczenie  

i wykluczający dostęp osób. 
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ROZDZIAŁ VII 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 19 

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obrębie terenów wyłączonych z produkcji rolniczej na 

obszarach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod warunkiem 

przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz o ile nie narusza to przepisów odrębnych. 

 

§ 20 

Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: 

1) gromadzą i usuwają powstające w związku z tym odpady i nieczystości zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

2) zapewniają minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich 

zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 21 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi - co najmniej dwa razy w roku w miesiącach: marcu  

i październiku. 

2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, społeczna, 

socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów spożywczych, a także 

pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku w miesiącu wrześniu. 

3) Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych, korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy kanalizacyjnych 

znajdujących się na obszarach, o których mowa w ust. 1. 

4) Właściciele wszystkich nieruchomości na terenie Gminy Racibórz przeprowadzają deratyzację  

w przypadku wystąpienia w obrębie nieruchomości populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie 

sanitarne.  
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