
UCHWAŁA NR XXVI/164/2013
RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. 2012.391 – tekst jednolity) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, uchwala co następuje: 

REGULAMN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KAMIENIEC 
ZĄBKOWICKI 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powsta¬jących w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowla¬nych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 
zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nierucho¬mości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim sta¬nie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzącego przez Wójta Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom 
nieruchomości. 
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać porządek na terenie nieruchomości, sprzątając 
teren nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń 
i nieprzydatnych przedmiotów. 

§ 4. Brak treści 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. Selektywna zbiórka odpadów polega na wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych, następujących frakcji: 

1) papieru, 

2) metalu, 

3) tworzywa sztucznego, 

4) szkła, 

5) opakowań wielomateriałowych, 

6) odpadów zielonych, 

7) odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji, 

8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

9) odpadów wielkogabarytowych, 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

11) zużytych baterii i akumulatorów, 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

13) zużytych opon. 

3. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych powinni odpady komunalne ulegające biodegradacji zbierać 
i gromadzić w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe dla innych 
osób. 

§ 5. Brak treści 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
niezwłocznie po ich powstaniu, z chodników położonych wzdłuż nieruchomości - w części która służy do użytku 
publicznego; przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć usunięcie w dniu powstania zanieczyszczeń, o których 
mowa w ust. 1. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez: 

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu 
pieszym i pojazdów, lub 

2) likwidowanie śliskości lodu przy użyciu piasku oraz innych stosownych środków. 

§ 6. Brak treści 

1. Na terenach nieruchomości, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, mycie i naprawy pojazdów 
samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod warunkiem, że nie są one 
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie powodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

2. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz wykonywania napraw i mycia pojazdów 
samochodowych 
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Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. Brak treści 

1. Minimalne częstotliwości oraz pojemności pojemników zabezpieczających skuteczne pozbywanie się 
odpadów komunalnych ustalono w oparciu o średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwach 
domowych mieszkańców Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którą oszacowano na poziomie 0,10 m³/osobę. 

2. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l i 1100 l, 

2) specjalne przeznaczone do zbiórki odpadów worki, 

3) kontenery KP-5 i KP-7, 

4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l, 

5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań typu: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP 7. 

3. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności 
uwzględniającej następujące normy: 

1) rodzina nie więcej niż pięcioosobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik 
o pojemności 110 l, 

2) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej 
pokrycie zapotrzebowania według przyjętej normy, przy wykorzystaniu pojemników o pojemności 80 l, 120 l, 
240 l lub 1 100 l, 

3) w domach wielorodzinnych pojemnik stanowi wielokrotność pojemników 110 l (1100 l lub kontenerów KP 7), 

4) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami 
działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do potrzeb uwzględniając następujące 
normatywy miesięczne: 

a) dla szkół i przedszkoli wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

b) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l na lokal, 

c) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

d) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników, 

e) dla pensjonatów, zajazdów itp. - 10 l na każde jedno łóżko, 

f) dla ogródków działkowych 15 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października 
każdego roku, 

5) dla cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki wystarczające do gromadzenia śmieci bez ich 
przepełnienia, 

6) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, 
w uzasadnionych przypadkach mogą być używane przeznaczone do tego celu worki. 

4. Odpady segregowane z terenu zabudowy wielorodzinnej winny być gromadzone w przeznaczonych do tego 
celu, oznakowanych pojemnikach: 

1) opakowania ze szkła - pojemnik w kolorze białym – o pojemności 1100 m3, 

2) opakowania z tworzyw sztucznych - pojemnik w kolorze żółtym – o pojemności 1100 m3, 
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3) opakowania z papieru i tektury - pojemnik w kolorze niebieskim – o pojemności 1100 m3. 

5. Odpady segregowane (opakowania ze szkła, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z papieru 
i tektury, odpady zielone - trawa, liście i drobne elementy z pielęgnacji krzewów) z terenu zabudowy 
jednorodzinnej, winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu workach. 

6. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 
szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności 
gospodarczej, gałęzi, gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

7. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów. 

8. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych 
zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie 
powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

9. Odpady wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne, budowlane oraz zużyte baterie i zużyte akumulatory 
należy gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych miejscach na terenie nieruchomości i przekazywać 
zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu. 

10. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady 
komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych rozmieszczonych w liczbie zależnej od intensywności ruchu 
pieszego. 

11. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie nieruchomości 
działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach 
służących do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby usuwania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż: 

1. odpady zielone powstałe z pielęgnacji ogrodów, odbierane są w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem 
wywozowym, 

2. odpady opakowane, odbierane są raz w miesiącu w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem 
wywozowym, 

3. odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, gruz budowlany i odpady 
niebezpieczne, wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych, odbierane są dwa razy do roku 
w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowym, 

4. odpady nieselekcjonowane odbierane są: 

1) na obszarach wiejskich dwa razy w miesiącu w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowym, 

2) w mieście, dla budownictwa zwartego, osiedlowego i jednorodzinnego w cyklu tygodniowym w terminach 
ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowym, 

5. odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do 
pojemności pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnieniu, 

6. pojemniki na kosze ustawiane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane 
z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno – zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie 
wiosenno – letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na 
tych terenach. 

§ 9. Brak treści 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić urządzenia przeznaczone do gromadzenia 

2. odpadów, poprzez wystawienie ich w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd. 
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3. Właściciele nieruchomości na terenie których znajdują się tereny lub obiekty użyteczności publicznej, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy tych obiektach urządzeń przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów i systematycznego ich opróżniania. 

4. Opróżnianie zbiorników ze ścieków odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenia ich 
przed przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie 
rzadziej jednak niż co 6 miesięcy. 

5. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz 

6. wylewania na terenie nieruchomości, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków 
wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp., 

7. Odpady komunalne należy stale usuwać wyłącznie na składowiska odpadów, a ścieki wyłącznie do 
oczyszczalni ścieków. 

8. Do wywozu odpadów komunalnych stałych należy używać sprzętu specjalistycznego, a do wywozu 
odpadów komunalnych ciekłych wozów asenizacyjnych. 

9. Do wywozu nieczystości stałych i płynnych upoważnione są tylko podmioty uprawnione. 

§ 10. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi (np. spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty mieszkaniowe), zasady utrzymania czystości i porządku powinny być zgodne z przepisami niniejszego 
regulaminu. 

Rozdział 5.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania 

§ 11. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie składowania masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
w następujących terminach i ilościach: 

1. do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji, z czego wynika, że dopuszczona ilość odpadów ulegających biodegradacji przeznaczonych do 
składowania wyniesie 215,8 Mg; 

2. do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, z czego wynika, że dopuszczona ilość odpadów 
ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania wyniesie 151,1 Mg; 

Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące: 

1. objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100 
% mieszkańców gminy, 

2. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 
składowanie, 

3. zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, 

4. całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 13. Brak treści 

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad 
tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
z niego. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób 
nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach. 
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3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 
przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej 
na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. 

§ 14. Brak treści 

1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do 
rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości 
zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych 
lub gastronomicznych. 

§ 15. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usuwanie zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku 
publicznego takich jak: parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. 

Rozdział 8.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 16. Brak treści 

1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. 
z 2006 r., Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.), 

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych 
posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa rolnego. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, odory, itp., 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki 
pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych. 

Rozdział 9.
Obszary obowiązkowej deratyzacji I terminy jej przeprowadzania 

§ 17. Brak treści 

1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości: 

1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej 
i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich – co najmniej 
raz na sześć miesięcy chyba, że przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie, 

2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby. 

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

3. W razie potrzeby, wprowadza się możliwość przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji obszaru Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki, lub jego części, podając w obwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej 
przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców. 
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Rozdział 10.
Postanowienia końcowe 

§ 18. Kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz.U. 2012.391) na terenie Gminy Kamienic Ząbkowicki sprawuje Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 19. Traci moc Uchwała Nr XXII/132/2012 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 września 2012 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, oraz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy 
Kamieniec Ząbkowicki. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 pkt. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
2012.391 – tekst jednolity) Rada Gminy jest obowiązana dostosować Regulamin utrzymania porządku na 
terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego 2012. 
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