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UCHWAŁA NR XIII/82/2015
RADY MIEJSKIEJ W PACZKOWIE
z dnia 1 października 2015 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków”
Na podstawie art. 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. z 2013 r. poz. 594, z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Paczkowie uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Paczków, o następującej treści:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków”, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1593);
2) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego
przez Burmistrza Gminy Paczków, rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla
Województwa Opolskiego przyjęty uchwałą nr XX/271/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia
28 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata
2012-2017”;
5) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), które ze względu
na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane w pojemnikach lub workach stanowiących wyposażenie
nieruchomości;
6) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy
specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego),
do których mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane;
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7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne,
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), które
ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie
nieruchomości (w szczególności stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, deski,
materace);
8) bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
9) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
10) selektywnej zbiórce odpadów – należy przez to rozumieć selektywne zbieranie, w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21);
11) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek określony w art. 3 pkt 2a ustawy
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zmianami);
12) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż
dwa lokale mieszkalne;
13) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - należy przez to rozumieć ich właścicieli oraz posiadaczy
(faktycznych opiekunów);
14) nieczystościach ciekłych, właścicielach nieruchomości, zbiornikach bezodpływowych - należy przez
to rozumieć znaczenie nadane tym pojęciom w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1593);
15) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta wg definicji określonej w art. 4 pkt 17
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.);
16) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta wg definicji określonej w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133,
poz. 921 ze zm.);
17) chowie i hodowli zwierząt gospodarskich - należy przez to rozumieć ich utrzymanie i użytkowanie bez
względu na formę posiadania zwierząt gospodarskich;
18) przepełnieniu pojemnika – należy przez to rozumieć wypełnienie poszczególnych pojemników powyżej
100% ich całkowitej pojemności, w sposób uniemożliwiający swobodne ich zamknięcie;
19) obręb murów obronnych – ulice: Rynek, Narutowicza, Kościelna, Krasińskiego, Wojska Polskiego do nr 17,
Wrocławska, E. Plater, Piastowska, Sikorskiego, Słowackiego, Kołłątaja.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz
należytego stanu sanitarno- higienicznego w zakresie określonym ustawą, a ponadto do:
1) niezwłocznego usuwania z terenu nieruchomości materiałów budowlanych, powstałych w wyniku
remontów, rozbiórek i przebudowy lokali i budynków;
2) niezwłocznego usuwania opału złożonego na terenie przeznaczonym do użytku publicznego i oczyszczania
miejsca jego tymczasowego gromadzenia;
2. Obowiązek uprzątnięcia śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości powinien być
realizowany przez odgarnięcie tych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub
pojazdów.
3. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone we własnych pojemnikach na odpady.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, żywopłot,
trawnik lub urządzenia techniczne pasa drogowego.
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5. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego oraz właściciele nieruchomości
bezpośrednio przylegających do nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności
chodników i niebędących chodnikami ciągów komunikacyjnych służących do ruchu pieszego, zobowiązani
są do niezwłocznego usuwania zwisających sopli lodu oraz zwisów śnieżnych.
§ 4. Wytwarzający odpady komunalne obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
w następującym zakresie:
1) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia i opakowania;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) zużyte opony.
§ 5.1. Zabrania się:
1) mycia pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego,
w szczególności takich jak chodniki, ulice, podwórza;
2) dokonywania napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych
do użytku publicznego, w szczególności takich jak chodniki, ulice, podwórza.
2. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być
dokonywane na terenie nieruchomości, do której posiada się tytuł prawny uprawniający do władania
nieruchomością lub za zgodą jej właściciela, pod warunkiem, że:
1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach
nieruchomości, z użyciem środków ulegających biodegradacji;
2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji posiadającej urządzenia podczyszczające lub
gromadzone w zbiorniku bezodpływowym;
3) powstające ścieki nie będą odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
4) naprawy związane będą wyłącznie z ich bieżącą eksploatacją (wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje), z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych oraz tylko w miejscach
do tego celu wyznaczonych, za zgodą właściciela nieruchomości i w sposób niepowodujący uciążliwości
dla sąsiadów;
5) odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane
do właściwej utylizacji.
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
§ 6.1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości, inne niż odpady podlegające obowiązkowi
zbierania w sposób selektywny powinny być gromadzone w następujących pojemnikach:

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–4–

Poz. 2163

1) kosze uliczne o pojemności minimalnej 35 l;
2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 770 l, 1100 l, 1500 l, 2500 l;
3) szczelne worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l oraz worki typu big bag do zbierania odpadów
budowlanych;
4) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych.
2. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób:
1) w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach;
2) w zabudowie jednorodzinnej w workach lub pojemnikach.
3. Wprowadza się następującą kolorystykę pojemników i worków:
1) szare lub czarne - odpady komunalne niesegregowane;
2) żółte przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych z tworzywa sztucznego, tj.:
a) puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
b) puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
c) plastikowe opakowania po żywności (w tym po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach),
d) plastikowe zakrętki,
e) folia i torebki z tworzyw sztucznych, - puszki po napojach, konserwach,
f) kartony po mleku, sokach i napojach,
g) drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (w tym zabawki, narzędzia);
3) niebieskie – odpady z papieru i tektury, tj.: gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki,
papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania;
4) zielone – odpady na szkło kolorowe), tj.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach;
5) białe – odpady na szkło białe, tj.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach
alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach;
6) pomarańczowe (kontener) – odpady budowlane;
7) czerwone - odpady niebezpieczne;
8) czarne - popiół i żużel;
9) inne lub oznaczone specjalnym oznakowaniem - baterie w placówkach oświatowych i obiektach
handlowych, na oleje silnikowe, świetlówki oraz inne niż ww. odpady.
4. Do zbierania popiołu należy zastosować pojemnik metalowy ocynkowany.
5. Wskazane w ust. 1 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 muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację
właściciela pojemnika, kontenera lub worka. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika,
kontenera lub worka dostarczone zostanie przez Gminę lub podmiot odbierający odpady.
7. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).
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8. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki na odpady należy ustawiać w granicach nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym
harmonogramem odbierania odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
9. Dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników
ustawionych razem.
10. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd, w celu ich opróżnienia.
11. Pojemniki na odpady powinny być utrzymywane w należytym stanie czystości, dobrym stanie
technicznym, zaopatrzone w szczelną pokrywę i zamknięte oraz okresowo dezynfekowane.
12. Odpady wielkogabarytowe, w tym meble i elementy wyposażenia mieszkań powinny być gromadzone
w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub w kontenerach dostarczanych doraźnie, odbiór
cykliczny (minimum dwa razy w roku), poprzedzony ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj
odbieranych odpadów, odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny
przed wyznaczonym terminem odbioru.
13. Odpady z budowy i remontów powinny być gromadzone w wyznaczonym miejscu na terenie
nieruchomości w kontenerach lub workach big bag.
14. Zbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców Gminy odbywać się będzie w wytypowanych
placówkach lub w specjalnych pojemnikach w następujący sposób:
1) przeterminowane lekarstwa - w specjalnych pojemnikach w aptekach, które przystąpiły do ich zbiórki;
2) zużyte baterie i akumulatory:
- w punktach handlowych w specjalnych pojemnikach,
- w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych,
- w specjalnie oznakowanych pojemnikach podczas cyklicznie organizowanych akcji o charakterze
ekologicznym;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla gospodarstw domowych:
- przez przedsiębiorstwo wywozowe, z którym Gmina Paczków zawarła umowę na odbieranie odpadów
komunalnych w ramach akcji wystawka dwa razy w roku,
- w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości
nie większej niż ilość zakupionego nowego sprzętu,
- w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których
wykaz wraz z adresami umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
15. Do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych stosuje się specjalistyczne pojemniki lub
worki z oznaczeniem rodzaju odpadu, zapewniające bezpieczeństwo prac przeładunkowych i przewozu,
wykonane z materiału odpornego na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, posiadające
szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu,
czynności załadunkowych i rozładunkowych oraz przed otwarciem przez osoby postronne.
§ 7. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przekazywać
bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym m.in.:
1) bioodpady;
2) papier i tektura;
3) tworzywa sztuczne;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) metale;
6) szkło;
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7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) wielkogabarytowe;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyte opony;
11) chemikalia i opakowania;
12) gruz z remontów prowadzonych samodzielnie w workach o pojemności do 120 l;
13) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
§ 8. Kosze uliczne na odpady, ustawiane w miejscach publicznych takich jak: drogi, ciągi handlowo-usługowe,
przystanki komunikacji miejskiej, parki, powinny być trwałe i zabezpieczone przed wysypywaniem się
zgromadzonych odpadów.
§ 9.1. Obowiązujące normatywne pojemności pojemników do gromadzenia drobnych odpadów komunalnych,
ustala się następująco:
1) dla nieruchomości jednorodzinnych (jednolokalowych) oraz zabudowanych budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi (wielolokalowymi), w których zamieszkują mieszkańcy – pojemniki i/lub worki
o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia nie mniej niż 30 l odpadów komunalnych
na jednego zamieszkałego mieszkańca, w ilości dostosowanej do zakresu prowadzonego sposobu zbiórki
odpadów;
2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) dla szkół wszelkiego typu - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia
3 l odpadów komunalnych na każdego ucznia i pracownika, a dla żłobków i przedszkoli - 3 l odpadów
komunalnych na każde dziecko i pracownika,
b) dla lokali handlowych oraz dla punktów handlowych poza lokalem - pojemniki o pojemności
wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l odpadów komunalnych na każde 10 m2
powierzchni całkowitej lokalu lub na każdego pracownika zatrudnionego w punkcie,
c) dla lokali gastronomicznych - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia
10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych
na zewnątrz lokalu,
d) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na tydzień,
e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych) - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 10 l odpadów
komunalnych na każdego zatrudnionego,
f) dla szpitali, internatów, domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych obiektów zbiorowego
zakwaterowania - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 12 l
odpadów komunalnych na jedno łóżko,
g) dla instytucji publicznych – 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą,
h) dla ogródków działkowych - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 5 l
odpadów komunalnych (w tym zielonych) na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku, poza tym okresem w zależności od potrzeb,
i) dla cmentarza – pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu miesiąca 3 l odpadów
komunalnych na miejsce grzebalne w okresie od 15 marca do 31 listopada każdego roku, poza tym
okresem w zależności od potrzeb,
j) dla sali widowiskowej lub kina – pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu 2 tygodni
3 l odpadów komunalnych na miejsce na widowni,
k) dla świetlic wiejskich - pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 30 l
odpadów komunalnych na 1 świetlicę,
l) dla pozostałych nieruchomości w zależności od potrzeb.
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2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
jeżeli określona wyżej normatywna objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie wszystkich drobnych
odpadów komunalnych, należy ustawić dodatkowe lub większe pojemniki lub zwiększyć częstotliwość
wywozu istniejących.
3. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych niesegregowanych, oprócz
typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone, szczelne worki z tworzywa sztucznego.
Do momentu wywozu worki te powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się zgromadzonych w nich
odpadów.
4. Odpady komunalne niemieszczące się w typowych pojemnikach do zbierania odpadów, należy
gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub workach lub na wyznaczonym do tego
celu miejscu na terenie nieruchomości.
5. Odpady komunalne powstałe w wyniku robót budowlanych i remontowych, należy gromadzić
w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach lub workach uniemożliwiających pylenie, których
ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości.
6. Nieruchomość, na której organizowana jest impreza masowa, na czas trwania imprezy, należy wyposażyć:
1) w pojemniki wystarczające do zgromadzenia w trakcie imprezy nie mniej niż 3 l odpadów komunalnych
na każdą osobę uczestniczącą w imprezie lub pojemnik zbiorczy na powyższą ilość odpadów, w którym będą
zbierane odpady komunalne z rozstawionych na nieruchomości pojemników lub worków o pojemności 120 l;
2) w toalety (w tym przenośne) w liczbie nie mniejszej niż jedna toaleta na każde 250 osób uczestniczących
w imprezie.
7. Właściciel/e oraz zarządcy nieruchomości jednorodzinnych (jednolokalowych) i wielorodzinnych (wielolokalowych), w których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców lub
pracowników i obowiązującej częstotliwości oraz harmonogramu odbioru odpadów.
8. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na drogach publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze:
1) w terenie zabudowanym – o pojemności minimalnej 35 litrów, usytuowane w odległości maksymalnie 300 m
od kolejnego pojemnika,
2) w innych miejscach publicznych (przystanki autobusowe, świetlice wiejskie, place zabaw itp. co najmniej 1 pojemnik
o pojemności minimalnej 35 litrów.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
§ 11.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej jak raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej
i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie z terenów niezamieszkałych;
2) wyselekcjonowane odpady papierowe: opakowania, gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby
i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania odbierane będą:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- Rynek w obrębie murów obronnych dwa razy w tygodniu,
- w pozostałych częściach miasta i gminy w nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz w miesiącu;
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3) tworzywa sztuczne, puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET), puste butelki
plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności (w tym po jogurtach,
serkach, kefirach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, - puszki po napojach,
konserwach, kartony po mleku, sokach i napojach, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych
odbierane będą:
a) w zabudowie wielorodzinnej:
- Rynek w obrębie murów obronnych dwa razy w tygodniu,
- w pozostałych częściach miasta i gminy nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie,
b) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadkiej niż raz w miesiącu;
4) popiół i żużel - odbiór w okresie grzewczym, tj. od 1 października do 30 kwietnia każdego roku raz
w miesiącu;
5) odpady opakowaniowe ze szkła – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
6) przeterminowane leki nie rzadziej niż raz na kwartał - leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, wskazanych przez Gminę Paczków;
7) odpady w postaci zużytych baterii należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Paczków opróżnianie raz
na kwartał oraz w punktach sprzedaży baterii;
8) odpady akumulatorów małogabarytowych - przekazywać w punktach sprzedaży akumulatorów lub
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz
w ramach akacji "wystawka" zorganizowanej przez jednostkę wywozową;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez
sprzedawców tego sprzętu lub w ramach akacji wystawka zorganizowanej przez jednostkę wywozową oraz
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy
dostęp jednostce wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy
zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady
te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem ich odbioru przez jednostkę wywozową. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym
zakresie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) Odpady z koszy ulicznych:
a) znajdujących się na terenie Rynek - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
b) przyległe ulice do Rynku - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,
c) znajdujących się na pozostałym obszarze (m.in. parki) - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
d) znajdujących się w sołectwach nie rzadziej raz w miesiącu.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach
przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości
korzystania z nieruchomości. Opady te należy dostarczyć we własnym zakresie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
3. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada
tytuł prawny kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą
zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie
mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–9–

Poz. 2163

§ 12. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając
do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości;
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem pkt 1;
3) opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych zgodnie z instrukcją
eksploatacji.
§ 13.1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne (niesegregowane oraz segregowane)
śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów wielkogabarytowych, gruzu budowlanego, szlamów, substancji
toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników,
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej.
2. Do pojemników na papier, tekturę zabrania się wrzucać:
1) kartony i tekturę pokryta folią aluminiową (w tym opakowania typu tetra pak po mleku, napojach);
2) tłusty i zabrudzony papier (w tym papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku
czy po napojach);
3) kalkę techniczną; papier termiczny i faksowy;
4) tapety;
5) odpady higieniczne (w tym waciki, podpaski, pieluchy).
3. Do pojemników na szkło białe i kolorowe zabrania się wrzucać:
1) porcelanę, fajans, szkło stołowe i ceramikę (w tym porcelana, talerze, doniczki);
2) lustra;
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości;
4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone);
5) szyby samochodowe;
6) żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe;
7) żarówki, reflektory, izolatory;
8) szkło żaroodporne, szkło okularowe, szyby samochodowe;
9) ekrany i lampy telewizyjne.
4. Do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucać:
1) butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
2) opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach;
3) styropian;
4) gumy;
5) butelki z jakąkolwiek zawartością;
6) puszki po farbach czy bateriach;
7) opakowania po aerozolach, lekach;
8) opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych;
9) sprzęt AGD.
5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
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Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14. Właściciele nieruchomości oraz podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi winny dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie, a tym samym poddawanych procesom odzysku;
3) całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
4) upowszechnienia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych;
5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;
6) zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych.
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
§ 15. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni,
roznoszenia pasożytów, insektów itp.;
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń
nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych,
pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez
zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych.
§ 16.1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu.
2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych
nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne
wydostanie się zwierzęcia.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko
w wypadku gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§ 17. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w tym zakresie.
§ 18. Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla tych zwierząt poza miejscami
wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości.
Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w ścisłej zabudowie mieszkaniowej.
§ 20.1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli
w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych zapachów.
2. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona na terenach o zabudowie jednorodzinnej, przy
czym jeżeli nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi lub
budynkami użyteczności publicznej niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub zarządców tych
nieruchomości.
3. Hodowla zwierząt gospodarskich oraz innych zwierząt domowych powinna być usytuowana i prowadzona
w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie
nieruchomości.
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4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości.
5. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń
kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników
bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.
6. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza
pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w szczelnie zamkniętych zbiornikach przykrytych płytą
zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny, wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa
budowlanego.
7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
§ 21. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych
wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.
Rozdział 8
Warunki obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 22.1. Nakłada się na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia dwukrotnej deratyzacji
(odszczurzania) we wszystkich nieruchomościach.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie miasta (budynki mieszkalne, obiekty
użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.)
3. Termin przeprowadzenia deratyzacji ustala się w miesiącach; od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 października
do 15 listopada każdego roku.
4. W razie zwiększonej liczby gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do dodatkowej deratyzacji.
5. W związku z przeprowadzoną akcją deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) gruntownego oczyszczenia terenu z nagromadzonych nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji;
2) szczególnego przestrzegania czystości na terenie nieruchomości w trakcie akcji obejmujące m.in. zakaz
wyrzucania resztek pokarmowych do pojemników;
3) zabezpieczenia miejsc wyłożenia trutek przed dostępem dzieci oraz zwierząt domowych;
4) utrzymaniu w zamknięciu zwierząt szczególnie ptactwa domowego w okresie akcji.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Paczków.
§ 24. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIV/188/2012 z dnia 29 listopada 2012 r.
Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Paczków,
uchwała nr XXVI/218/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Paczków, uchwała nr XXVIII/240/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. oraz uchwała nr XI/62/2015
z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Paczków.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Paczkowie
Wiesław Jan Barabasz

