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UCHWAŁA NR V/26/2015
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. 2013 r. poz. 595, 1318, z 2014 r. 379, 1072) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Polska Cerekiew
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXVIII/160/2014 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
z 2014 r. poz. 1020), wprowadza się następujące zmiany:
1) Rozdziały 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„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, co najmniej
w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło opakowaniowe,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady biodegradowalne,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony o średnicy do 56 cm,
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m) popiół, w ilości odpowiedniej do minimalnych pojemności pojemników, w których jest
on gromadzony,
w sposób określony w § 3;
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom
prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim
podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru
wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym worku,
b) szkło opakowaniowe – w osobnym worku,
c) odpady biodegradowalne – w osobnym pojemniku, a nadmiar w worku – w okresie od 1 maja
do 31 października, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy
pomocy kompostowników przydomowych,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
e) popiół – w pojemniku przeznaczonym na odpady zielone, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) szkło opakowaniowe – w osobnym pojemniku,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
d) dopuszcza się selektywne zbieranie odpadów zielonych w okresie od 1 maja do 31 października
– w workach o pojemności nie większej niż 120 l;
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) szkło opakowaniowe – w osobnym pojemniku,
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.
2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, odpady zielone oraz
odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt eklektyczny i elektroniczny, odpady surowcowe
(tzw. „suche”) oraz szkło opakowaniowe mieszkańcy, właściciele nieruchomości mogą dostarczyć
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony o średnicy do 56 cm, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie akcyjnym.
§ 4.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż
chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej
do użytku publicznego, a zwłaszcza z chodników i jezdni przy czym:
1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub
do wpustów kanalizacyjnych;
2) dopuszcza się zgarnianie śniegu z jezdni na chodnik jedynie w sytuacji, gdy zgarnięty śnieg nie
spowoduje utrudnienia w ruchu pieszym;
3) dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu z chodnika do jego krawędzi;
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4) zgarnięty śnieg nie może powodować niszczenia drzew, krzewów i urządzeń technicznych pasa
drogowego.
2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości
służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym
stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
3. Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów, rynien budynku w miejscach nad
wejściami i wyjściami z nieruchomości służących do użytku publicznego i w sąsiedztwie ciągów
komunikacyjnych - niezwłocznie po ich pojawieniu się.
§ 5.1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych (z wyjątkiem mycia silników samochodowych)
poza myjniami samochodowymi, na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, przy
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) mycie pojazdów odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a do mycia wykorzystywane będą
środki ulegające biodegradacji;
2) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych;
2. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją (wymiana kół, opon, świec, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje) mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, pod warunkiem, że:
1) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;
2) nie spowodują uciążliwości dla sąsiadów;
3) odpady powstające podczas napraw zostaną zebrane, umieszczone w pojemniku i przekazane
do unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
3. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy
te mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz dotyczy w szczególności napraw związanych
z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.
§ 6.1. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią
liczbę koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.
2. Za stan sanitarny, techniczny, sanitarny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane
do ich ustawienia.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności 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. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności 60 l i 120 l oraz worki typu „big-bag” o pojemności 1 m3;
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności 60 l(mające zastosowanie wyłącznie dla nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy), 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l, oraz pojemniki KP 4, KP 5 i KP 7,
mające zastosowanie do odpadów, o których mowa w uchwale podjętej na podstawie art. 6r ust. 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) kontenery o pojemności 16 m3 i 34 m3;
5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt 3, w tym odpadów
niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki.
2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki
o pojemności 110 l, które traktuje się jako równoważne pojemnikom o pojemności 120 l.
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3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki w odpowiednich kolorach
lub z klapą o odpowiednim poniżej wskazanym kolorze:
1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady zielone w okresie od 1 maja do 31 października lub popiół
w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia;
3) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”);
4) czarnym, ciemnoszarym lub metalicznym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
4. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować worki w odpowiednich kolorach:
1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”);
3) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady zielone.
5. Wskazane w ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
6. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów, a także w oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika,
kontenera lub worka.
7. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone
zostanie przez Związek lub podmiot odbierający odpady.
8. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której
posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach,
które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie
całego roku, zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 8.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
a odpady są zbierane w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) 1 - 2 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) 3 – 4 osoby – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych
w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 54 l odpadów na zamieszkującego
na dwa tygodnie.".
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
ustala się minimalne pojemności worków przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, w następujący sposób:
1) dla odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) przewiduje się worek o identycznej pojemności jak
dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;
2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się worek o pojemności stanowiącej połowę
pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który
ustalony został na podstawie ust. 1.
§ 9.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności
pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) 1 – 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) 4 – 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
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3) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych
w pkt 1-2 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 40 l odpadów na
zamieszkującego na dwa tygodnie.”.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zielonych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) od 1 do 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) 3 osoby i więcej osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l;
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku popiołu.
§ 10.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 5 do 9 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) od 10 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 proporcjonalnie
do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 27 l odpadów na zamieszkującego na tydzień,
2. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia
wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości
w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką
konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.
3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna
minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej
dla każdej z tych nieruchomości.
§ 11.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
a odpady zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 7 do 12 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) od 13 osób - należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 proporcjonalnie
do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20 l odpadów na zamieszkującego na tydzień.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala
się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów komunalnych,
w następujący sposób:
1) dla odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak
dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;
2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę
pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony
został na podstawie ust. 1.
3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, uniemożliwia lub utrudnia
wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości
w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką
konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.
4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna
minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej
dla każdej z tych nieruchomości.
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§ 12.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady
komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość
wytwarzanych odpadów wynosi:
1) do 60 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 60 l;
2) od 61 l do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
3) od 121 l do 180 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 60 l;
4) od 181 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;
5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.
2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel
nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn
liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy nieselektywnym zbieraniu odpadów.
3. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1, uniemożliwia lub utrudnia
wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości
w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym
zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką
konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.
4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub kontenerów,
łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać, co najmniej sumie minimalnej pojemności
pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
§ 13.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne
zbierane są w sposób selektywny, ustala się minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych
do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość wytwarzanych odpadów wynosi:
1) do 60 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 60 l;
2) od 61 l do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
3) od 121 l do 180 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l i jeden pojemnik o pojemności 60 l;
4) od 181 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;
5) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie z ust. 2.
2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel
nieruchomości korzystając z Tabeli 1 zawartej w Załączniku do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn
liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy selektywnym zbieraniu odpadów.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, w następujący sposób:
1) dla odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak dla
odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony został na podstawie ust. 1;
2) dla odpadów ze szkła opakowaniowego przewiduje się pojemnik o pojemności stanowiącej połowę
pojemności pojemnika przewidzianego dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), który ustalony
został na podstawie ust. 1.
4. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o których mowa w ust. 1 i ust. 3, uniemożliwia lub
utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej
nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym
dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości
zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.
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5. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników lub
kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać, co najmniej sumie minimalnej
pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
§ 14.1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 60 l.
2. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza się worki.
3. W terminie odbioru popiołu od 1 listopada do 30 kwietnia odpady zielone należy gromadzić
w pojemniku na odpady zmieszane.
§ 15.1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych w miejscach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż10 l, należy ustawiać w odstępach
nie większych niż 10 km;
2) w terenie zabudowanym kosze o pojemności nie mniejszej niż 20 l, należy ustawiać w odległości
maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika.
2. Za stan sanitarny, techniczny, sanitarny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty
zobowiązane do ich ustawienia.
§ 16. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w Załączniku do uchwały.
§ 17.1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach
na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Ponadto:
1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, zarówno, bez konieczności
otwierania altany śmietnikowej, jak i bez konieczności otwierania dostępu do posesji i wejścia na teren
nieruchomości, do której możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem
na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, w taki
sposób aby pojemniki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie
ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się
ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego
do dysponowania terenem na ten cel.
2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
§ 18.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc
ustawienia pojemników i kontenerów do zbierania odpadów w razie zaistnienia takiej konieczności.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym
poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie
użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników,
w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone
do pojemnika.
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5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 - 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca
odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.
6. Przepis ust. 1 - 4 nie stosuje się, w przypadku, gdy Związek przejmie obowiązek wyposażenia nieruchomości
w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 19.1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
c) odpady ze szkła opakowaniowego – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
d) odpady biodegradowalne – w okresie od 1 maja do 31 października – nie rzadziej niż 1 raz na dwa
tygodnie,
e) popiół - w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, z zastrzeżeniem,
iż na terenach wiejskich oraz miejsko – wiejskich nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, odpady ze szkła
opakowaniowego – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
c) odpady zielone – w okresie od 1 maja do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie,
d) odpady biodegradowalne – w okresie od 1 maja do 31października – nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie”;
3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
c) odpady ze szkła opakowaniowego – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
przy czym minimalna pojemność pojemnika lub worka przy określonej częstotliwości ma gwarantować
nieprzepełnianie się pojemników lub worków.
2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon o średnicy do 56 cm i zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym, co najmniej raz na pół roku,
zgodnie z podanym harmonogramem.
3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie w systemie mobilnym, co najmniej raz na pół
roku zgodnie z podanym harmonogramem.
4. Zbiórka przeterminowanych leków odbywać się będzie w specjalistycznych pojemnikach ustawionych
w aptekach lub w punktach świadczenia usług medycznych.
5. Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów odbywać się będzie w punktach wskazanych przez Związek.
6. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 20.00.
7. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.
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9. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.”;
2) w załączniku:
a) w Tabeli 1 zatytułowanej „Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne” po poz. 15 dodaje się poz. 16 w brzmieniu:
„inne nieruchomości (źródła wytwarzania odpadów komunalnych) – odpowiednio stosuje się zasady
określone w poz. 13”,
b) uwaga otrzymuje brzmienie:
„Uwaga:
1) przyjęta gęstość odpadów 216 kg/m3;
2) w szczególnych sytuacjach, gdy normy określone w poz. 1 – 16 w sposób znaczny przekraczają
rzeczywiste ilości wytwarzanych odpadów komunalnych właściciel nieruchomości uprawniony jest
do stosowania norm odpowiadających rzeczywistym ilościom wytwarzania odpadów komunalnych,
przez znaczne przekraczanie rzeczywistych ilości wytwarzanych odpadów należy rozumieć dwukrotne
i większe przekroczenia rzeczywistych ilości wytwarzanych odpadów;
3) w przypadku, gdy normy określone w poz. 1 – 16 są zbyt niskie w stosunku do ilości faktycznie
wytwarzanych odpadów należy uwzględnić ilości faktycznie wytwarzanych odpadów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

