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UCHWAŁA NR XXV/156/13
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 22 lutego 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228), Rada Gminy uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
obowiązujący właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych.
§ 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);
2) ustawie o odpadach –należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zmianami);
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
4) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
5) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, a więc w szczególności: szkoły, przedszkola,
żłobki, biblioteki, urzędy, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, itp.
6) nieruchomościach mieszanych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których część zajmują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady komunalne;
7) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy określający częstotliwość ich odbierania przez przedsiębiorcę;
8) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jemielnica”;
9) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) - należy przez to rozumieć „Plan Gospodarki
Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” przyjęty do wykonania uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XX/272/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 r.;
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10) punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć wyznaczone miejsca
ogólnodostępne, w których odbywa się selektywna zbiórka odpadów komunalnych;
11) kompostowniku – należy przez to rozumieć specjalną skrzynię, pryzmę lub dół służący do kompostowania odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
12) „odpadach surowcowych” – należy przez to rozumieć zmieszane odpady kaloryczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych np. tworzywa sztuczne, tektura, papier, metale;
13) sezonie letnim – należy przez to rozumieć okres od 15 kwietnia do 15 października;
14) sezonie zimowym – należy przez to rozumieć okres od 16 października do 14 kwietnia.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich przedsiębiorcy zgodnie z przedstawionym harmonogramem, stosując podział na następujące frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) opakowania szklane białe i kolorowe;
3) odpady surowcowe;
4) odpady niebezpieczne w tym przeterminowane leki oraz chemikalia;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) odpady wielkogabarytowe;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony;
9) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji.
2. Opady zielone mogą być kompostowane na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach lub
zbierane w pojemnikach na odpady kuchenne i przekazywane do kompostowni odpadów zielonych w gminnym
systemie zbiórki selektywnej odpadów.
3. Odpady biodegradowalne powinny być gromadzone w pojemnikach koloru brązowego i przekazywane
do systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych.
4. Do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, wymienionych w ust. 1 pkt 2 – 3, stosuje się specjalnie oznakowane kolorem i opisem worki lub pojemniki.
5. Odpady w postaci: przeterminowanych leków, chemikaliów (np. zużyty olej samochodowy, farby, kleje, opakowania po zużytych chemikaliach i in.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady niebezpieczne takie jak zużyte akumulatory i baterie powinny być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów lub gromadzone w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości celem przekazania do mobilnego punku
zbiórki odpadów niebezpiecznych.
6. Zużyte opony powinny być w pierwszej kolejności przekazywane do zakładów wulkanizacyjnych, meble
oraz inne odpady wielkogabarytowe przekazujemy do punktu selektywnej zbiórki lub określonego w harmonogramie terminu odbioru przez mobilny punkt zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
7. Materiały z rozbiórki i resztki materiałów budowlanych, powstałych w wyniku modernizacji i remontu
budynków i lokali (odpady budowlane), powinny być gromadzone w kontenerach do tego celu przeznaczonych
i odbierane niezwłocznie po zgłoszeniu.
8. Osoby prowadzące działalność gospodarczą, w wyniku której powstają odpady komunalne obowiązane
są do ich selektywnej zbiórki zgodnie z zasadami opisanymi w § 1 pkt 2-6.
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§ 4. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w miarę występujących potrzeb, przy czym:
1) błoto, śnieg i lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nieutrudniający ruchu
pieszych i pojazdów, z zachowaniem właściwej ochrony drzew i krzewów;
2) w przypadku wystąpienia śliskości na chodniku, właściciel nieruchomości powinien go niezwłocznie posypać materiałem zwiększającym szorstkość podłoża, przy czym piasek lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika zaraz po ustaniu przyczyny jego zastosowania;
3) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię”.
§ 5.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może być dokonywane na terenie nieruchomości
przy użyciu wody bez dodatków chemicznych w części obejmującej nadwozie pojazdu.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi może odbywać się zakresie obejmującym drobne
naprawy, które nie powodują uciążliwości dla sąsiadów i negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie przedostawania się płynów, emisji hałasu i spalin.
§ 6. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność usługowa, handlowa, gastronomiczna itp. zobowiązani są do bieżącego sprzątania terenu nieruchomości i skutecznego zapobiegania zanieczyszczeniom na terenach przyległych z odpadów powstających na ich nieruchomości.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania
§ 7.1. Do zbierania odpadów na terenie gminy stosuje się:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l;
2) pojemniki metalowe o pojemności 110 l;
3) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l;
4) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności minimum 60 l;
5) kosze uliczne o pojemności minimum 10 l;
6) kontenery o pojemności minimum 7 m3 na odpady komunalne;
7) kontenery o pojemności minimum 5 m3 na odpady budowlano-remontowe.
2. Zgodnie z rodzajem zbieranych odpadów stosujemy pojemniki lub worki w kolorach:
1) szaro-czarny na zmieszane odpady komunalne;
2) stalowy metalowy na popiół;
3) zielony na szkło kolorowe, a biały na szkło bezbarwne;
4) żółty na odpady surowcowe;
5) brązowy na odpady ulegające biodegradacji.
3. Pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny
zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. 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.
5. Oznakowanie zapewniające identyfikację użytkownika pojemnika, kontenera lub worka dostarczone zostanie przez podmiot odbierający odpady.
6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada
tytuł prawny kompostowania odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić
prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku zgodnie z przepisami szczególnymi.
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7. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane w kolorze szaro-czarnym.
8. Wszystkie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione na twardej, równej,
zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i innych zanieczyszczeń powierzchni, w sposób niepowodujący
trudności i uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia czystości pojemników do zbierania określonych frakcji odpadów i utrzymania w czystości miejsca odbioru odpadów.
10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników i worków poprzez wystawienie ich przed posesją w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.
11. W przypadku okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych oprócz typowych pojemników dopuszcza się zastosowanie odpowiednio oznaczonych worków.
12. Kosze uliczne powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się z nich odpadów, opadami atmosferycznymi oraz powinny być ustawione w miejscach publicznych najczęściej uczęszczanych.
§ 8. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości winna uwzględniać następujące normy:
1) 1 pojemnik o pojemności 120 l - w przypadku nieruchomości zamieszkującej od 1 do 4 osób;
2) 2 pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik 240 l w przypadku nieruchomości zamieszkującej powyżej 4 osób;
3) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 4 pojemniki o pojemności 120 l lub inne zgodnie z § 7 ust. 1;
4) dla lokali handlowych i gastronomicznych - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l lub inne zgodnie z § 7 ust. 1;
5) dla budynków administracyjnych i biurowych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników.
Rozdział 4
Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 9.1. Odbiór zmieszanych odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób systematyczny, zapobiegający przepełnianiu się pojemników oraz zanieczyszczaniu i zaśmiecaniu terenu przyległego.
2. Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych z terenu nieruchomości powinien obywać się nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie.
3. Odbiór selektywnie zbieranych popiołów z terenu nieruchomości jednorodzinnych powinien odbywać się:
1) w sezonie zimowym – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) w sezonie letnim – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Odbiór worków lub pojemników na odpady gromadzone selektywnie takich jak tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło oraz metale powinien odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Odbiór odpadów biodegradowalnych gromadzonych w pojemnikach powinien się odbywać nie rzadziej niż:
1) w sezonie zimowym – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
2) w sezonie letnim – nie rzadziej niż raz na tydzień.
6. Opróżnianie koszy ulicznych z miejsc publicznych odbywa się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
7. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach w postaci przeterminowanych leków, chemikaliów,
zużytych baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł
światła, mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych
opon, odpadów zielonych, a także innych niebezpiecznych odpadów komunalnych winny być oddawane
do właściwie terytorialnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), z częstotliwością
dostosowaną do potrzeb właściciela nieruchomości.
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8. Odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach w postaci przeterminowanych leków,
chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon prowadzony jest cyklicznie do objazdowego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie organizowany nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. Odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.
10. Dopuszcza się oddawanie przeterminowanych leków do aptek, które posiadają w swym wyposażeniu
specjalne pojemniki przeznaczone na zbiórkę w/w odpadów.
§ 10. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11.1. W postępowaniu z odpadami należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia 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 WPGO;
3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych;
4) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;
5) zmniejszenia masy składowanych odpadów.
2. W zakresie minimalizowania objętości i racjonalizacji systemu segregacji odpadów należy:
1) opróżniać i myć opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe;
2) redukować objętość poprzez zgniatanie butelek plastikowych, opakowań tekturowych i wielomateriałowych przed umieszczeniem w pojemniku.
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
§ 12.1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności mających
na celu ochronę zdrowia i życia ludzi lub zwierząt oraz muszą zapewnić, aby zwierzęta te nie były uciążliwe
dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru i zapobieganiu ich wydostaniu na zewnątrz.
§ 13.1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, do placówek
handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek wychowawczych,
placówek kulturalno-oświatowych, o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej, przy czym
z zakazu tego zwolnione są osoby korzystające z psów przewodników;
2) prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie
z odrębnymi przepisami, lub stwarzającemu zagrożenie dla innych osób;
3) skuteczne zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub
stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu tabliczką
ostrzegawczą z napisem np. „Uwaga! Zły pies!” lub tabliczką z rysunkiem psa;
4) posiadanie zaświadczenia o aktualnym szczepieniu psa przeciw wściekliźnie;
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5) w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że jest on
w kagańcu, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych.
2. Psy pozostające bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane przez firmę posiadającą stosowne
uprawnienia i odwożone do schroniska dla zwierząt zgodnie z uchwałą Rady Gminy Jemielnica Nr XIV/84/03
z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz warunków ich wyłapywania na
terenie gminy Jemielnica.
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. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach przeznaczonych do wspólnego
użytkowania oraz w obrębie zabudowy wielolokalowej.
2. Prowadzący chów, hodowlę i utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej powinni zapewnić w szczególności:
1) odpowiednie pomieszczenia gospodarskie zwierzętom;
2) nie powodowanie dla sąsiednich nieruchomości uciążliwości takich jak odór i hałas;
3) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
3. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej
10 m. od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
§ 15. Padłe zwierzęta właściciel zwierzęcia lub właściciel nieruchomości powinien niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16.1. Właściciel nieruchomości położonej na obszarze Gminy Jemielnica zobowiązany jest do przeprowadzania corocznej deratyzacji nieruchomości w terminach:
1) wiosennym – od 21 marca do 5 kwietnia;
2) jesiennym – od 15 października do 29 października.
2. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn sanitarno-zdrowotnych mogą być ustalane dodatkowe terminy
deratyzacji.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 17. Traci moc Uchwała Nr XXIII/142/12 Rady Gminy Jemielnica z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jemielnica.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w siedzibie
Urzędu Gminy Jemielnica i w poszczególnych sołectwach Gminy Jemielnica.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Antoni Drzyzga

