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Projekt 
 

z dnia  ...................... 2012 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia .................... 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 

420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 

113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 

1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 

951), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Rada Miejska 

w Gogolinie uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.  

§ 3. Traci moc obowiązująca Uchwała nr LIII/380/2006 z dnia 9 października 2006 roku Rady Miejskiej 

w Gogolinie w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.  

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2013 roku.        

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Gogolinie  

 

 

Franciszek Holeczek 
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Załącznik do Uchwały Nr ....................   

Rady Miejskiej w Gogolinie   

z dnia....................2012 r.  

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin  

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 1. 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) mebli i innych 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 w miarę możliwości odpady komunalne ulegające 

biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach. Kompostowanie odpadów nie może być 

uciążliwe dla innych osób.  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich powstaniu.  

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 – z zastrzeżeniem ust. 4.  

4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób 

trzecich.  

§ 3. 1. Na terenach nieruchomości, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, mycie i naprawy pojazdów 

samochodowych mogą być wykonywane pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości 

oraz nie powodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.  
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2. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz wykonywania napraw i mycia pojazdów 

samochodowych.  

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 4. 1. Minimalne częstotliwości oraz pojemności pojemników zabezpieczających skuteczne pozbywanie się 

odpadów komunalnych ustalono w oparciu o średnią ilość miesięczną wytwarzania odpadów w gospodarstwach 

domowych mieszkańców gminy Gogolin, która wynosi 0,12 m³/osobę.  

2. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) na zmieszane odpady komunalne:  

a) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l;  

b) kontenery KP-4 do KP-10;  

c) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l;  

2) na selektywnie zbierane odpady komunalne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 

wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji):  

a) specjalne, przeznaczone do gromadzenia odpadów worki;  

b) pojemniki przeznaczone do selektywnego gromadzenia następujących frakcji odpadów: papieru, metalu, 

tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych;  

3) na inne frakcje zbieranych selektywnie odpadów komunalnych (odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady zielone)  - pojemniki, worki, kontenery, big-bagi o przeznaczeniu 

i pojemności dostosowanej do rodzaju i ilości tych odpadów.  

3. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, na potrzeby gromadzenia odpadów komunalnych, które nie są 

zbierane w sposób selektywny, tj. zmieszanych odpadów komunalnych, ma obowiązek dysponować 20 l 

pojemności pojemnika na mieszkańca, jednak co najmniej jednym pojemnikiem 120 l na każdą nieruchomość.  

4. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, tj. zmieszane odpadów komunalne, należy 

gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej przyjęte normy:  

1) rodzina nie więcej niż pięcioosobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l;  

2) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności zapewniającej co 

najmniej pokrycie zapotrzebowania według normy określonej w ust. 3;  

3) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników, w które 

wyposażona jest nieruchomość, do liczby mieszkańców i cyklu wywozu odpadów komunalnych biorąc pod 

uwagę normę określoną w ust. 3:  

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 120 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 120 l na każdych 10 pracowników,  

e) dla pensjonatów, zajazdów, itp. – 10 l na każde jedno łóżko,  
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f) dla ogródków działkowych 15 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj.od 1 marca do 31 października każdego 

roku,  

5) w przypadku cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki i kontenery wystarczające do gromadzenia 

odpadów bez ich przepełnienia,  

6) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą 

w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, udostępniane przez przedsiębiorcę 

lub innego dostawcę.  

5. Odpady selektywnie zbierane z terenów zabudowy wielorodzinnej winny być gromadzone 

w przeznaczonych do tego celu, oznakowanych pojemnikach:  

1) szkło – w pojemniku w kolorze zielonym,  

2) tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe – w pojemniku w kolorze żółtym,  

3) papier i tektura - w pojemniku w kolorze niebieskim.  

6. Odpady selektywnie zbierane z terenów zabudowy jednorodzinnej winny być gromadzone 

w przeznaczonych do tego celu, oznakowanych workach:  

1) szkło – w worku w kolorze zielonym,  

2) tworzywa sztuczne, metale i inne odpady opakowaniowe – w worku w kolorze żółtym,  

3) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji takie jak odpady kuchenne – w worku w kolorze brązowym  

lub w przypadku papieru i tektury gromadzone w związanych paczkach.  

7. Zabrania się gromadzenia: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących 

i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej w pojemnikach na terenie nieruchomości 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z innymi odpadami 

komunalnymi.  

8. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.  

9. 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.  

10. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony należy gromadzić w specjalnie 

do tego celu dostosowanych miejscach na terenie nieruchomości i przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu lub przekazywać do wyznaczonego punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

11. 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.  

12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady komunalne w stanie 

czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania.  

13. 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.  

14. Przy sytuowaniu miejsc gromadzenia nieczystości stałych należy uwzględnić obowiązujące przepisy 

prawne w tym zakresie, a w szczególności § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. 

Nr 75, poz.690 ze zm.).  
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Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 5. Właściciele nieruchomości są obowiązani do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością oraz w terminach odbierania odpadów przez 

przedsiębiorcę:  

1) zmieszane odpady komunalne z nieruchomości:  

a) na terenach zabudowy jednorodzinnej odbierane są co najmniej raz w miesiącu w terminach określonych 

harmonogramem,  

b) na terenach zabudowy wielorodzinnej odbierane są co najmniej dwa razy w miesiącu w terminach 

określonych harmonogramem,  

c) na terenach obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą 

odbierane są co najmniej raz w miesiącu w terminach określonych harmonogramem lub uzgodnionych 

z przedsiębiorcą;  

2) odpady papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych odbierane są 

z terenów nieruchomości przynajmniej raz w miesiącu w terminach określonych harmonogramem lub 

uzgodnionych z przedsiębiorcą;  

3) odpady zielone powstałe z pielęgnacji ogrodów oraz odpady ulegające biodegradacji odbierane są z terenów 

nieruchomości w miarę ustalonych w tym zakresie z właścicielami nieruchomości potrzeb w terminach 

określonych harmonogramem lub uzgodnionych z przedsiębiorcą;  

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są z terenów 

nieruchomości co najmniej raz w roku w terminach określonych harmonogramem lub uzgodnionych 

z przedsiębiorcą;  

5) odpady z pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do pojemności pojemników na te 

odpady; niedopuszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnieniu.  

6) kosze uliczne 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.  

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do gromadzenia 

odpadów poprzez wystawienie ich w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.  

2. 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.  

3. Opróżnianie zbiorników ze ścieków odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich 

przed przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na 

podstawie umowy z przedsiębiorcą.  

4. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na terenie użytków rolnych oraz wylewania 

na terenie nieruchomości, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, urządzeń 

melioracyjnych i odwadniających drogi, itp.  

5. Do wywozu odpadów komunalnych należy używać sprzętu specjalistycznego, a do wywozu nieczystości 

ciekłych pojazdów asenizacyjnych.  

§ 7. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, właściciele nieruchomości (np. 

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe) ustalają wewnętrzne zasady utrzymania czystości i porządku 

zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.  

Rozdział 4. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 8. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:  
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1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym selektywnym zbieraniem 

odpadów komunalnych 100 % mieszkańców gminy,  

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie,  

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem 

elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,  

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.  

Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 9. 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.  

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 

przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

4. Nieruchomość powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę mogące 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz wykluczający dostęp osób trzecich.  

§ 10. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące 

do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.  

§ 11. Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usuwania 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 6. 

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

także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach  

§ 12. 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 2012 r. poz. 361 ze zm.);  

2) przydomowego chowu zwierząt gospodarskich wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi wolnostojącymi.  

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 

prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.  

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) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach 

publicznych.  

Rozdział 7. 
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 13. 1. Deratyzację prowadzi się:  

1) w budynkach wielomieszkaniowych, zakładach pracy, obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności 

oraz nieruchomościach, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich – w terminach od dnia 

1 marca do dnia 15 marca każdego roku – akcja wiosenna oraz od dnia 1 października do dnia 15 października 

każdego roku – akcja jesienna;  
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2) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby.  

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

3. W miarę potrzeby zarządzać się będzie deratyzację obszaru gminy Gogolin, lub jego części, podając 

w obwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości 

i mieszkańców.  


