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UCHWAŁA NR LXXIV/14/2020
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO „CZYSTY REGION”
z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu
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 2020 r., poz. 1439) uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu – w następującym brzmieniu:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące gospodarowania
odpadami komunalnymi na obszarze gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Czysty Region”.
§ 2.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są pojęcia:
1) Związek – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu;
2) podmiot uprawniony – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej,
uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie
Związku;
3) PSZOK – należy przez to rozumieć odpowiednio: obejmujący teren danej gminy punkt selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, w którym mieszkaniec może pozbyć się wszystkich selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych;
4) MPSZOK – należy przez to rozumieć odpowiednio: obejmujący teren danej gminy mobilny punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, w którym mieszkaniec może pozbyć się wybranych selektywnie zbieranych
odpadów komunalnych;
5) Zbiórka akcyjna (AKC) – oznacza to sposób odbierania odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych
polegający na ich wystawianiu do odbioru przez właścicieli nieruchomości bez uprzedniego gromadzenia
(za wyjątkiem oznakowanych miejsc w altanach) oraz ich odbierania według zasad i harmonogramu
ustalonego przez Związek.
2. Użyte w regulaminie pojęcia tożsame z używanymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach należy rozumieć w znaczeniu, w jakim występują one w tej ustawie.
Rozdział 2
Wymagania dotyczące selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 3.1. Na terenie Związku selektywnie zbierane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury (dalej „papier”);
2) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, (dalej: „tworzywa sztuczne”);
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3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
4) metal i opakowania z metali (dalej: „metale”);
5) szkło, w tym odpady opakowaniowe szklane (dalej: „szkło”);
6) bioodpady;
7) popiół z zastrzeżeniem § 6 ust. 3;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) przeterminowane leki;
10) chemikalia i opakowania po chemikaliach;
11) odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
15) zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali) i opony jednośladów, stanowiące odpady komunalne;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) inne, niewymienione wyżej odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2-4 zbierane są łącznie jako frakcja „metale i tworzywa sztuczne”.
3. Odpady komunalne niepodlegające zbieraniu w ramach frakcji wskazanych w ust. 1, w tym odpady pozostałe
po wydzieleniu frakcji podlegających selektywnej zbiórce, stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 4. Odpady z papieru (w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury), odpady z tworzyw sztucznych
(w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz styropian opakowaniowy, a także metale i opakowania
z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz odpady szklane) powinny być gromadzone
w pojemniku lub worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów i przekazywane do podmiotu uprawnionego,
MPSZOK, PSZOK lub punktu skupu surowców wtórnych.
§ 5.1. Bioodpady powinny być gromadzone zgodnie z ust. 2, zbierane w pojemniku i przekazywane
do podmiotu uprawnionego, MPSZOK lub PSZOK. Dopuszczalne jest poddawanie bioodpadów procesowi
kompostowania w przydomowych kompostownikach na zasadach określonych w § 22.
2. W ramach selektywnej zbiórki bioodpadów, na nieruchomości zbiera się surowe odpady roślinne
(np. obierki z warzyw i owoców) powstające w gospodarstwach domowych oraz, jeżeli ilość tych odpadów
zgromadzona w pojemniku przed ich odbiorem to umożliwia, także trawę, kwiaty, liście, rozdrobnione gałęzie.
§ 6.1. W ramach selektywnej zbiórki popiołu na nieruchomości gromadzony jest wyłącznie popiół z palenisk
przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń na pobyt ludzi oraz ogrzewania wody do celów sanitarnych.
2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstaje popiół, właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3,
zobowiązani są do:
1) gromadzenia tej frakcji w pojemniku i przekazywania w pierwszej kolejności do podmiotu uprawnionego.
Nadmiar popiołu można dostarczyć na PSZOK lub MPSZOK;
2) zgłoszenia Związkowi faktu selektywnej zbiórki popiołu jeśli właściciel nieruchomości został zobowiązany
do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku. Wzór zgłoszenia
stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.
3. Na nieruchomościach na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, nie zbiera się selektywnie
popiołu.
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§ 7.1. W ramach selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, na nieruchomości zbiera się odpady
komunalne, takie jak stoły, krzesła, łóżka, tapczany, szafy, fotele, drzwi wewnętrzne i wejściowe, sofy,
dywany, materace, zabawki dużych rozmiarów (czyli niemieszczące się do pojemnika 120 l), rowery, ramy
okienne oraz choinki bożonarodzeniowe.
2. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów budowlanych i poremontowych
oraz części samochodowych.
3. W ramach selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych zbierane są wyłącznie odpady pozbawione
elementów szklanych.
§ 8.1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne są odbierane w ramach
zbiórki akcyjnej (AKC) lub przekazywane do MPSZOK lub PSZOK.
2. W ramach zbiórki akcyjnej odpady o których mowa w § 7:
1) odbierane są w ustalonych terminach i zgodnie z harmonogramem, o którym właściciele nieruchomości
będą powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem;
2) mają być wystawione przed posesją przy trasie przejazdu pojazdów odbierających odpady lub obok altan
śmietnikowych lub obok pojemników na odpady w przypadku braku altan śmietnikowych, lub na podwórzu
budynku w sposób nieutrudniający przejazdu, w szczególności nieutrudniający dojazdu do pojemników
- nie wcześniej niż na dzień przed datą odbioru tych odpadów wskazaną w harmonogramie. Z zastrzeżeniem pkt 3,
zabronione jest gromadzenie tych odpadów na nieruchomości w dniach niewyznaczonych w harmonogramie;
3) mogą być gromadzone na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, wyłącznie
w wydzielonych, zadaszonych i oznakowanych miejscach w altanie śmietnikowej w sposób nieutrudniający
dostępu do pojemników na odpady.
§ 9. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, należy przekazywać do MPSZOK,
PSZOK lub gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach (wykaz punktów gromadzenia
przeterminowanych leków w aptekach dostępny jest na stronie internetowej Związku).
§ 10. Chemikalia i opakowania po chemikaliach należy przekazywać do MPSZOK, PSZOK lub punktów
zbiórki tego typu odpadów.
§ 11. Odpady niebezpieczne niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek należy przekazywać do MPSZOK lub PSZOK
lub punktów zbiórki tego typu odpadów.
§ 12. Zużyte baterie i akumulatory powinny być przekazywane do punktów zbiórki tego typu odpadów,
MPSZOK lub PSZOK, jak również gromadzone w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych
oraz w innych obiektach użyteczności publicznej, w tym w punktach handlowych prowadzących sprzedaż
baterii i akumulatorów.
§ 13. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, należy przekazywać do:
1) PSZOK lub MPSZOK,
2) podmiotów prowadzących mobilną zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) podmiotów uprawnionych do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, których wykaz
znajduje się na stronie internetowej Związku,
5) punktów prowadzonych przez Organizacje Odzysku,
6) punktów sprzedaży detalicznej, zgodnie z właściwymi przepisami,
7) punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami,
8) innych wyspecjalizowanych punktów odbioru odpadów, zgodnie z właściwymi przepisami
᠆ przy czym sprzęt należy przekazywać w stanie kompletnym (nierozebrany).
§ 14. W ramach selektywnej zbiórki odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne na nieruchomości:
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1) nie zbiera się papy, styropianu budowlanego, wełny mineralnej, materiałów zawierających azbest, w tym
płyt eternitowych;
2) nie stosuje się § 3 ust. 3 niniejszego Regulaminu;
3) odpady budowlane stanowiące odpady komunalne gromadzi się na nieruchomości w kontenerach lub w workach
typu big-bag, które należy usuwać z terenu nieruchomości do 7 dni poprzez przekazanie ich podmiotowi
uprawnionemu na określonych przez niego zasadach, z zastrzeżeniem pkt 4 i 5;
4) odpady budowlane zawierające elementy ze sztucznych tworzyw takich jak wiaderka, folia budowlana,
malarska, opakowania po produktach budowlanych i malarskich, taśmy z tworzyw używanych do mocowania
produktów budowlanych i malarskich na paletach, wszelkie konstrukcje metalowe i z tworzyw sztucznych
oraz tapety (odpady budowlane zanieczyszczone) można przekazywać wyłącznie do PSZOK;
5) odpady budowlane niezawierające elementów wskazanych w pkt 1 i 4 można także przekazywać do MPSZOK
lub PSZOK.
§ 15. Zużyte opony o średnicy do 56 cm (do 22 cali) i opony jednośladów, stanowiące odpady komunalne
należy przekazywać do PSZOK lub MPSZOK.
§ 16. Odpady tekstyliów i odzieży powinny być przekazywane do miejsc zbierania zużytych tekstyliów
i odzieży lub przekazywane do PSZOK.
§ 17. Inne, niewymienione w § 3 ust. 1 odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne powinny być
przekazywane do PSZOK lub MPSZOK.
§ 18. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o których mowa § 3 ust. 3, powinny być zbierane
w pojemniku i przekazywane do podmiotu uprawnionego.
§ 19. Odpady wskazane w § 3 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 3 zbierane są na nieruchomości zgodnie z przepisami
niniejszego Rozdziału oraz zgodnie z Rozdziałem III niniejszego Regulaminu.
§ 20. Ustala się następujące szczegółowe zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów:
1. Opakowania po żywności należy przed wrzuceniem do pojemnika opróżnić z resztek żywności.
2. Odpady opakowaniowe, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy przed wrzuceniem do pojemnika
zgnieść w celu zmniejszenia ich objętości.
3. Zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów niemających
charakteru odpadów komunalnych, w tym pochodzących z działalności gospodarczej w tym rolniczej,
odpadów medycznych i weterynaryjnych;
2) umieszczania odpadów komunalnych powstających na nieruchomości w pojemnikach będących wyposażeniem
innych nieruchomości;
3) gromadzenia gorącego popiołu w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne;
4) zalewania wodą odpadów komunalnych, w tym popiołu, znajdujących się w pojemniku;
5) uszkadzania lub niszczenia pojemników niestanowiących własności właściciela nieruchomości;
6) umieszczania w pojemnikach i workach odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik
lub worek;
7) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zebranych selektywnie;
8) napełniania pojemnika powyżej jego nośności określonej w stosownych normach;
9) gromadzenia w workach typu big bag odpadów innych niż określone w § 14.
§ 21.1. Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się
za zachowany, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, o których mowa
w § 3 Regulaminu i w odpowiednich dla danego typu nieruchomości pojemnikach, workach, kontenerach
przeznaczanych do zbierania tych odpadów, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych
kompostujących bioodpady, w przydomowym kompostowniku.
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2. W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy oraz w przypadku nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, wymóg selektywnego
zbierania odpadów komunalnych uznaje się za zachowany przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1
oraz wyposażenia nieruchomości w pojemniki, których łączna pojemność na frakcje, o których mowa w § 3
ust. 1 pkt 1-6, jest większa niż pojemność pojemników przeznaczona na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
§ 22.1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi.
2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w:
1) gotowych kompostownikach ogrodowych zapewniających izolację i dostęp powietrza do materiału
kompostowego,
2) drewnianych kompostownikach, wykonanych z drewna (desek lub belek), ułożonych tak, aby zapewnić
dostęp powietrza do wszystkich warstw kompostu,
3) formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo i zapewniony jest dostęp powietrza
do wszystkich warstw kompostu
᠆ w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich i umożliwiający
dobre przewietrzanie warstw masy kompostowej w tym zapewniający dostęp powietrza do wszystkich
warstw kompostu, odprowadzanie nadmiaru wilgoci, łatwe nawilżanie materiału oraz dostępność
do materiału w celu jego przerobienia.
3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach ani zbiornikach
betonowych.
4. Nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których kompostuje się
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, nie doposaża się w pojemniki
do gromadzenia bioodpadów oraz nie odbiera się bezpośrednio z tych nieruchomości bioodpadów.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym pojemników i miejsc gromadzenia odpadów
§ 23.1. Do zbierania odpadów na terenie Związku wolno wykorzystywać:
1) worki o pojemności do 120 l oraz worki typu „big-bag” o pojemności do 1 m³;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 660l (mające zastosowanie wyłącznie dla odpadów
zmieszanych oraz szkła), 1100 l;
3) pojemniki KP 5, KO 5 i KP 7, KO 7 mające zastosowanie do usług świadczonych na podstawie uchwały
wydanej na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
4) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 2, w tym odpadów
niebezpiecznych;
5) przydomowe kompostowniki, z zastrzeżeniem § 22.
2. Wskazane w ust. 1 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w przepisach
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
§ 24.1. Poszczególne frakcje odpadów wskazanych w § 3 ust. 1 pkt 1-7 oraz ust. 2 i ust. 3 gromadzone
są na nieruchomościach w następujący sposób:
1) metale i tworzywa sztuczne: w pojemniku, zaś w zabudowie jednorodzinnej – w worku;
2) szkło: w pojemniku, zaś w zabudowie jednorodzinnej – w worku;
3) papier: w pojemniku, zaś w zabudowie jednorodzinnej – w worku;
4) bioodpady: w pojemniku, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4;
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5) popiół: w pojemniku, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3;
6) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: w pojemniku, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub na innych nieruchomościach
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, a powstają odpady
komunalne, zmieszane odpady komunalne gromadzone są w pojemniku a pozostałe odpady w workach.
3. Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w razie gdy ilość odpadów o których
mowa w ust. 1 pkt 1-3 oraz 6 przekracza pojemność pojemników, w jakie wyposażona jest nieruchomość,
obowiązany jest zebrać i wystawić do odbioru nadmiar odpadów w worku odpowiednim dla danej frakcji
odpadów z zastrzeżeniem zachowania kolorystyki i oznaczeń o których mowa w § 25.
§ 25.1. Kolorystykę i oznaczenie pojemników i worków frakcji odpadów o których mowa w § 24 ust. 1,
pkt 1-4 określają odrębne przepisy.
2. Popiół należy gromadzić w pojemniku koloru szarego, wykonanego z metalu lub sztucznego tworzywa.
Dopuszcza się zbieranie popiołu w pojemniku innego koloru ale z szarą pokrywą. Pojemniki do zbierania
popiołu oznacza się nalepką z napisem „Popiół”.
3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemniku koloru czarnego
oznaczonego nalepką z napisem „Odpady zmieszane”.
4. Związek może wprowadzić oznakowanie pojemników i worków, zapewniające identyfikację nieruchomości,
do której są przypisane oraz innych danych.
§ 26. W indywidualnych przypadkach uzgodnionych ze Związkiem właściciele nieruchomości zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi mogą być zobowiązani do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki
oraz do zbierania i przekazywania do odbioru odpadów - w sposób i w terminach takich, jakie obowiązują dla
zabudowy jednorodzinnej.
§ 27.1. Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych przy prowadzonej selektywnej zbiórce odpadów wynosi 15 l na osobę na tydzień.
2. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, pojemność pojemników powinna
być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić
przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.
4. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, pojemność pojemnika powinna być dostosowana do ilości
osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości odbioru odpadów wynikającej z harmonogramu
odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, aby pojemnik można
było zawsze swobodnie zamknąć klapą.
§ 28.1. Na wniosek właścicieli więcej niż jednej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
w budynkach wielorodzinnych, Związek może zezwolić na scalenie pojemników, przy czym łączna minimalna
pojemność pojemników po scaleniu winna odpowiadać sumie minimalnej pojemności pojemników wymaganej
dla każdej z tych nieruchomości.
2. Niedopuszczalne jest scalenie pojemników na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
z pojemnikami na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy.
3. Wzór wniosku wskazanego w ust. 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§ 29. Nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, wyposaża się w:
1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o pojemności 120 l lub 240 l, stosownie
do ilości odpadów określonych w § 27 ust. 1;
2) worki, co najmniej po jednym o pojemności 120 l na każdą frakcję odpadów wskazaną w § 3 ust. 1 pkt 1-5,
z uwzględnieniem § 3 ust. 2;
3) pojemniki na bioodpady, o ile nie było możliwości ich zagospodarowania poprzez kompostowanie, o pojemności:
a) jeden pojemnik 120 l jeśli nieruchomość zamieszkują nie więcej niż dwie osoby,
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b) jeden pojemnik 240 l jeśli nieruchomość zamieszkują trzy osoby lub więcej.
§ 30.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
wyposaża się w pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, do zbierania
tworzyw sztucznych i metali oraz do zbierania papieru, stosownie do ilości osób zamieszkujących nieruchomość,
co najmniej:
1) jeden pojemnik 120 l gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 8 osób;
2) jeden pojemnik 240 l gdy nieruchomość zamieszkuje od 9 do 16 osób;
3) gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 16 osób - kombinacje pojemników wskazanych w § 23 ust. 1 pkt 2
tak aby na każdą kolejną osobę przypadało 15 l pojemności pojemnika.
2. Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych położone w gminach
wiejskich lub częściach wiejskich gmin miejsko-wiejskich są wyposażane w pojemniki do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych do zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz do zbierania papieru,
stosownie do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, co najmniej:
1) jeden pojemnik 120 l gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 4 osoby;
2) jeden pojemnik 240 l gdy nieruchomość zamieszkuje od 5 do 8 osób;
3) gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 8 osób - kombinacje pojemników wskazanych w § 23 ust. 1 pkt 2
tak aby na każdą kolejną osobę przypadało 15 l pojemności pojemnika.
§ 31.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych
wyposaża się w pojemniki na szkło stosownie do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, co najmniej:
1) jeden pojemnik 120 l gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 16 osób;
2) jeden pojemnik 240 l gdy nieruchomość zamieszkuje od 17 do 32 osób;
3) jeden pojemnik 660 l gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 32 osoby.
2. Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych położone w gminach
wiejskich lub częściach wiejskich gmin miejsko-wiejskich wyposaża się w pojemniki na szkło stosownie
do ilości osób zamieszkujących nieruchomość, co najmniej:
1) jeden pojemnik 120 l gdy nieruchomość zamieszkuje nie więcej niż 8 osób;
2) jeden pojemnik 240 l gdy nieruchomość zamieszkuje więcej od 9 do 16 osób;
3) jeden pojemnik 660 l gdy nieruchomość zamieszkuje więcej niż 16 osób.
§ 32.1. Nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych wyposaża się
w pojemniki na bioodpady o minimalnej pojemności 120 l.
2. W indywidualnych przypadkach uzgodnionych ze Związkiem właściciele nieruchomości zabudowanych
budynkami wielorodzinnymi mogą zwiększyć liczbę lub pojemność pojemników do zbiórki bioodpadów.
§ 33.1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne
ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne odpowiadające
ilości odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości wskazanej w tabeli zawartej w załączniku nr 1
do Regulaminu. Ilość tych odpadów stanowi iloczyn liczby jednostki charakteryzującej źródło wytwarzanych
odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych przy selektywnym
zbieraniu odpadów.
2. Dla 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 metali i tworzyw sztucznych, szkła, papieru przewiduje się pojemnik o identycznej pojemności jak
ustalona został na podstawie ust. 1;
2) dla bioodpadów pojemnik 120 l.
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3. Nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku mają być wyposażone w pojemnik
120 l do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
4. Dla nieruchomości wskazanych w ust. 3, ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, w następujący sposób:
1) dla odpadów metale i tworzywa sztuczne przewiduje się worek o pojemności 120 l;
2) dla odpadów szkło przewiduje się worek o pojemności 60 l;
3) dla odpadów papier przewiduje się worek o pojemności 120 l.
§ 34. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa lub niebędąca imprezą
masową impreza artystyczna, rozrywkowa lub sportowa ma obowiązek wyposażyć miejsce, na którym odbywa
się impreza w pojemniki lub worki na odpady niesegregowane (zmieszane) o łącznej pojemności 120 l na 20
osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy ilość
tą należy zwiększyć o 50%, w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy.
Dodatkowo właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza o liczbie uczestników powyżej
100 osób, ma obowiązek wyposażyć miejsce w pojemniki lub worki do zbierania odpadów selektywnie
zbieranych: szkło, metale i tworzywa sztuczne.
§ 35.1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do umieszczania pojemników oraz worków do zbierania
odpadów komunalnych w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu
zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i dostosowanych do ilości posiadanych pojemników. Ponadto:
1) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika lub worka oraz uprawnionego podmiotu, zarówno bez konieczności otwierania
altany śmietnikowej, jak i otwierania dostępu do posesji i wejścia na teren nieruchomości, do którego
możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków
do zbierania odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru do krawędzi drogi służącej
do obsługi komunikacyjnej nieruchomości lub w innym miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym
odpady, w taki sposób aby pojemniki lub worki nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności
poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
3) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników lub worków na terenie własnej nieruchomości
lub utrudnionego do niej dojazdu, dopuszcza się lokalizowanie pojemników lub worków na terenie
nieruchomości sąsiedniej lub położonej po przeciwnej stronie drogi służącej do obsługi komunikacyjnej tej
nieruchomości pod warunkiem uzyskania zgody właściciela tej nieruchomości;
4) w przypadku remontu drogi, a także w przypadku określonym w pkt 2 i 3, gdy dojazd do nieruchomości
jest uniemożliwiony przez zalegający śnieg lód lub błoto, właściciel nieruchomości jest obowiązany
do wystawienia pojemników na skrzyżowanie z najbliższą drogą zdatną do przejazdu pojazdu do transportu
odpadów lub do zjazdu na taką drogę;
5) zabrania się pozostawiania pojemnika z otwartą klapą, w szczególności klapa musi być zamykana po jego
opróżnieniu, z zastrzeżeniem § 36 ust. 5.
2. Utrzymanie altany i jej otoczenia w czystości i porządku oraz w należytym stanie technicznym jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości, z zastrzeżeniem, że do usunięcia odpadów które wypadły z pojemników
lub worków podczas ich odbierania z nieruchomości obowiązany jest podmiot odbierający te odpady.
3. Altany muszą być otwarte, z zastrzeżeniem zdania drugiego. Altany administrowane przez danego Zarządcę
mogą zostać wyposażone w jedno uniwersalne zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób niepowołanych pod
warunkiem przekazania uniwersalnego klucza umożliwiającego wejście do altany Związkowi oraz wykonawcy
usługi odbierania odpadów z nieruchomości oraz wszystkim osobom uprawnionym do korzystania z tych altan.
§ 36.1. Właściciel nieruchomości powinien utrzymywać pojemniki na odpady komunalne w należytym
stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz na rok.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego

–9–

Poz. 2941

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym
poprzez zapewnienie ich umiejscowienia we właściwym miejscu i odpowiedniej wielkości pojemników, aby
nie dochodziło do ich przepełnienia.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem
oraz w sposób niepowodujący jego uszkodzenia, zniszczenia lub zaginięcia, a także nieprzeciążaniem
pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać we właściwym stanie sanitarnym i porządkowym
miejsca gromadzenia odpadów komunalnych poprzez usuwanie nagromadzonych poza pojemnikami odpadów
oraz bieżące czyszczenie z zanieczyszczeń nawierzchni, na której ustawione są pojemniki.
5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do dopilnowania aby klapa pojemnika na odpady była stale
zamknięta z zastrzeżeniem, że zamknięcie klapy pojemnika po jego opróżnieniu jest obowiązkiem podmiotu
odbierającego odpady.
§ 37.1. W zabudowie wielorodzinnej właściciel nieruchomości jest zobowiązany oznakować altanę śmietnikową
w sposób umożliwiający identyfikację adresu lub adresów nieruchomości mieszkańców korzystających z altany.
2. W przypadku pojemników dla zabudowy wielorodzinnej, które nie są ustawione w altanie śmietnikowej,
informacje wskazane w ust. 1 należy umieścić na pojemniku w formie naklejki w widocznym miejscu.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do oznakowania pojemników na odpady
komunalne poprzez umieszczenie naklejki w widocznym miejscu zawierającej nazwę podmiotu użytkującego,
adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne oraz logo lub nazwę przedsiębiorcy odbierającego
odpady.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
§ 38.1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej
na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz miasta Zdzieszowice jest następująca:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
2) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
5) bioodpady:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na tydzień,
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na dwa miesiące;
6) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września dwa razy na zgłoszenie wynikające z załącznika nr 3
do Regulaminu, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenie
pozostałych gmin oraz w części wiejskiej gminy Zdzieszowice jest następująca:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
2) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
5) bioodpady:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – jeden raz na dwa miesiące;
6) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września dwa razy na zgłoszenie wynikające z załącznika nr 3
do Regulaminu, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.
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§ 39.1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej
na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz miasta Zdzieszowice jest następująca:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
2) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
3) papier – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień;
4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
5) bioodpady:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na tydzień,
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – raz na dwa tygodnie;
6) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września dwa razy na zgłoszenie wynikające z załącznika nr 3
do Regulaminu, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej na terenie
pozostałych gmin oraz w części wiejskiej gminy Zdzieszowice jest następująca:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
3) papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
5) bioodpady:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – jeden raz na tydzień,
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – w przypadku części miejskiej gminy miejsko-wiejskiej raz na dwa
tygodnie, a w przypadku części wiejskiej gminy miejsko-wiejskiej raz na dwa miesiące;
6) popiół – w okresie od 1 maja do 30 września dwa razy na zgłoszenie wynikające z załącznika nr 3
do Regulaminu, w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie.
§ 40. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest następująca:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie;
2) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) papier – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
4) szkło – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
5) bioodpady:
a) w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) w okresie od 1 grudnia do 31 marca – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące;
6) popiół – w okresie od 1 października do 30 kwietnia nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 41. W odniesieniu do nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku oraz ogrodów
działkowych, odbiór odpadów następuje wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, w terminach
określonych w § 40.
§ 42.1. Z zastrzeżeniem ust. 2, zbiórki odpadów w MPSZOK organizowane są z częstotliwością co najmniej
raz na pół roku.
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2. Zbiórek odpadów w ramach MPSZOK nie organizuje się na terenie gminy, w której funkcjonuje
stacjonarny PSZOK.
3. Zbiórki AKC organizowane są z częstotliwością co najmniej raz na pół roku, z zastrzeżeniem, że:
a) w zabudowie wielorodzinnej miasta Kędzierzyn-Koźle co najmniej raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej miasta Zdzieszowice co najmniej raz na kwartał.
§ 43.1. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości od poniedziałku do piątku
w godzinach od 6.00 do 22.00, natomiast w sobotę od 6.00 do 17.00, z wyłączeniem świąt.
2. Odpady komunalne z pojemników lub worków wystawionych później niż do godziny 6.00 w dniu
odbioru, nie będą w tym dniu odebrane.
3. Odpady przymarznięte do wnętrza pojemnika nie będą z niego usuwane przez podmiot odbierający
odpady. Pojemnik zostanie opróżniony w najbliższym możliwym terminie wynikającym z harmonogramu
odbioru odpadów komunalnych.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 44. Należy dążyć do:
1) zapobiegania powstawaniu odpadów;
2) wykorzystania odpadów w procesie recyklingu, odzysku;
3) unieszkodliwiania odpadów, których nie można przetworzyć innymi metodami;
4) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów, w szczególności odpadów
biodegradowalnych;
5) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6
Przepisy końcowe
§ 45.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Opolskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Przepisy § 3 ust. 1 pkt 16 oraz § 16 uchwały wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.
Przewodnicząca
Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„Czysty Region”
Sabina Nowosielska
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Załącznik nr 1
do uchwały nr LXXIV/14/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 20 października 2020 r.
Tabela: Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1

2

Lp.

Rodzaj nieruchomości
(źródło wytwarzania odpadów
komunalnych)

Jednostka charakteryzująca
źródło wytwarzanych odpadów
komunalnych

1.

uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki

2.
3.
4.

szpitale i inne placówki
całodziennego pobytu
hotele
lokale handlowe - do 50 m2
powierzchni handlowej
lokale handlowe - powyżej 50 m
powierzchni handlowej

2

5.
6.

lokale gastronomiczne

7.

urządzone targowiska, hale targowe,
giełdy

8.
9.

10.
11.

12.

13.
14.

ogródki działkowe
samorządowe i państwowe instytucje
kultury, obiekty sportowe
posiadające sale widowiskowe
samorządowe i państwowe instytucje
kultury, obiekty sportowe
nie posiadające sal widowiskowych
kino
pomieszczenia biurowe, w tym
instytucje i urzędy oraz placówki
inne niż wymienione w pkt 2 tabeli,
w których świadczone są usługi
zdrowotne
punkty handlowe i usługowe poza
lokalem (kiosk, uliczne punkty
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie)
zakłady rzemieślnicze, wytwórcze,
produkcyjne, usługowe

3
Średnia ilość wytwarzanych
odpadów
w ciągu 2 tygodni
w przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów
[litry/2 tyg.] na jednostkę
z kolumny 2.

liczba studentów/ uczniów/
dzieci/pracujących

6

liczba łóżek

70

liczba miejsc

40

1 m2 powierzchni handlowej

3

za każdy 1 m2 powierzchni
handlowej do 50 m2
za każdy 1 m2 powierzchni
handlowej powyżej 50 m2
liczba miejsc konsumpcyjnych
iloczyn liczby punktów
handlowych i ilości dni
handlowych w tygodniu
liczba działek

15

liczba miejsc na widowni

2

liczba osób pracujących

12

liczba miejsc na widowni

10

liczba osób pracujących

10

liczba osób pracujących

12

liczba osób pracujących

12

3
2

15
5

W przypadku pozostałych nieruchomości odpowiednio stosuje się poz. 13.
W przypadku gdy pomiędzy ilością wytwarzanych na nieruchomości odpadów a normami wskazanymi
w niniejszym załączniku zachodzi różnica polegająca na tym, że ilość odpadów wytwarzanych w ciągu
2 tygodni jest:
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a) wyższa niż wskazana w tabeli 3. załącznika,
b) co najmniej dwukrotnie niższa niż wskazana w tabeli 3. załącznika
᠆ właściciel nieruchomości jest uprawiony do ustalenia ilości pojemników odpowiadającej rzeczywistej
ilości wytwarzanych odpadów.
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Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXIV/14/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 20 października 2020 r.
……………………………………………….…
(miejscowość, dnia)
DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Nazwisko i imię/ Nazwa
Numer PESEL/NIP

Telefon

Adres email

DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Nazwisko i imię/ Nazwa
Numer PESEL/NIP

Telefon

Adres email

WNIOSEK O SCALENIE POJEMNIKÓW
Wnioskuję, o wyrażenie zgody na scalenie pojemników dla nieruchomości zamieszkałej położonej
ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Powiat
Gmina
Poczta

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Ulica

Nr domu

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
Powiat
Gmina
Poczta

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr lokalu

Ulica

Nr domu

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
......................................................................
....................................................................
(czytelny podpis właściciela nieruchomości)
(czytelny podpis właściciela nieruchomości)
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Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXIV/14/2020
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty Region”
z dnia 20 października 2020 r.
……………………………………………….…
(miejscowość, dnia)
ZGŁOSZENIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA POPIOŁU
DANE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK
Nazwisko i imię/ Nazwa
Numer PESEL/NIP

Telefon

Adres email

ADRES ZAMIESZKANIA/ADRES SIEDZIBY
Kraj
Województwo

Powiat

Gmina

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE – POPIÓŁ
(wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania/adres siedziby)
Powiat
Gmina
Kod pocztowy
Poczta
Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Oświadczam, iż na nieruchomości wskazanej wyżej wytwarzam odpad w postaci popiołu.
Jednocześnie informuję, iż zakupiłem pojemnik służący do gromadzenia popiołu zgodnie z wytycznymi
wynikającymi z zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku – wedle poniższych
danych:
LICZBA POJEMNIKÓW

OBJĘTOŚĆ POJEMNIKÓW

Dodatkowo, deklaruję konieczność odbierania odpadu popiołu w okresie letnim od 1 maja do 30 września
- dwa razy na podstawie niniejszego zgłoszenia i harmonogramu odbioru odpadów (TAK / NIE )*.
Potwierdzam odbiór ………………………… sztuk naklejek na pojemniki.

…………………………………………………………...…
(czytelny podpis właściciela nieruchomości)
* właściwą odpowiedź podkreślić

