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UCHWAŁA NR XXXIII/254/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 5 listopada 2010 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 
Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, 
z 2009r. Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106, poz. 
675) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 18, poz. 
97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Komprachcice, zwany dalej 
regulaminem, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Kontrolę i nadzór przestrzegania Regulaminu powierza się Wójtowi. 

2. Wójt raz w roku przedstawi Radzie informację o wykonywaniu zadań w zakresie utrzymania czystości 
i porządku w gminie, a także wnioski wynikające z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem 
Regulaminu wraz z propozycjami jego nowelizacji, jeżeli takia będzie konieczna. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXI/227/06 Rady Gminy 
Komprachcice z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Komprachcice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz rozplakatowanie w miejscach 
ogólnodostępnych na terenie sołectw gminy Komprachcice. 

§ 5. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Antoni Wencel
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/254/10

Rady Gminy Komprachcice

z dnia 5 listopada 2010 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Komprachcice, 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 
powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz 
odpadów z remontów, 

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 urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie 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 urządzeń; 

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

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania 
na składowiskach odpadów; 

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami; 

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

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

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

§ 2. Ilekroć w uchwale 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 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2007 
r. Nr 39, poz.251 z późn. zm.) 

3) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni 
ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część 
takich budynków; 

4) chodniku – rozumie się przez to część drogi w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); 



Id: JALXI-AVIHV-VZOSF-YQAVZ-VOSIX. Podpisany Strona 2

5) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 
najemców, a także inne podmioty władające nieruchomościami położonymi na terenie gm. Komprachcice; 

6) umowach – należy przez to rozumieć umowy, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy; 

7) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym KPGO – należy rozumieć przez to dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy o odpadach i ogłoszony w Monitorze 
Polskim z 2006 r. Nr 90, poz. 946 z dnia 29 grudnia 2006 r.; 

8) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym GPGO – należy rozumieć przez to dokument 
przyjęty przez Radę Gminy Komprachcice uchwałą Nr XXXII/242/10 z dnia 23 września 2010 r. 

9) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o odpadach; 

10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 
wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, 
mogą utrudniać opróżnianie typowych pojemników, powodować ich uszkodzenie lub nie mieścić się w tych 
pojemnikach; 

11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów; 

12) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady niebezpieczne, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 
1 i 2 ustawy o odpadach; 

13) innych zanieczyszczeniach - należy przez to rozumieć w szczególności śmieci, liście, chwasty, 
pozostałości po środkach i materiałach stosowanych do usuwania lub zmniejszania śliskości nawierzchni 
oraz odchody zwierzęce; 

14) pojemnikach - rozumie się przez to znormalizowane pojemniki do gromadzenia odpadów stałych 
przystosowane do opróżniania przez pojazdy służące do wywozu odpadów komunalnych; 

15) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to nieczystości określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

16) selektywnej zbiórce odpadów - rozumie się przez to wyodrębnienie z odpadów komunalnych 
asortymentów nadających się lub przeznaczonych do powtórnego wykorzystania, odpadów przeznaczonych 
do kompostowania oraz odpadów niebezpiecznych; 

17) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się zbiorniki określone w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

18) składowisku odpadów - rozumie się przez to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 
prowadzone przez podmiot posiadający zezwolenie na wykonywanie usług unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych; 

19) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia określone w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy; 

20) podmiotach uprawnionych, przedsiębiorstwach wywozowych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa 
będące gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta ważne 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

21) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. 
zm.); 

22) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.). 

23) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

24) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności – należy przez to rozumieć w szczególności urzędy 
organów administracji, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu 
przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno – oświatowe; 
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III niniejszego regulaminu urządzenia; 

2) selektywne odbieranie odpadów komunalnych, opakowaniowych następuje poprzez: 

a) wyposażenie każdej posesji w oznaczony pojemnik z tworzywa sztucznego z żółtą klapą i zieloną klapą, 

b) zbieranie wysegregowanych odpadów w oznakowanych poprzez odbierającego odpady workach, 

3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do 
odbioru, 

4) selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi zgodnie 
z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach, 

5) uprzątanie z powierzchni nieruchomości i z wnętrza budynków każdej substancji lub przedmiotu należących 
do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy o odpadach, 

6) zabezpieczenie nieruchomości przed wydostaniem się na tereny przyległe odpadów oraz innych substancji 
ciekłych i stałych, 

7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 
powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niezwłocznie 
po ich powstaniu. 

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

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu z okapów, 
rynien i innych części nieruchomości przylegających do chodnika oraz likwidacji gołoledzi bądź zmniejszania 
śliskości z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wymiany piasku w piaskownicach służących do użytku 
publicznego, co najmniej dwa razy w roku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja i do 31 lipca każdego 
roku oraz do zabezpieczenia ich przed dostępem zwierząt. 

§ 5. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika, niestanowiącego 
pasa jezdni, położonego wzdłuż nieruchomości, właściciele nieruchomości powinni realizować przez: 

1) oczyszczenie w okresie zimowym chodnika ze śniegu i błota, gromadząc śnieg na terenie swojej 
nieruchomości lub w pryzmy wzdłuż krawędzi chodnika i jezdni w taki sposób aby: 

a) możliwy był swobodny spływ wód z topniejącego śniegu albo z wód deszczowych do najbliżej 
położonych studzienek kanalizacji deszczowej lub studni chłonnych w drodze, 

b) złożony w pryzmy śnieg nie utrudniał ruchu pieszych, pojazdów. 

2) Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w pojemnikach na odpady 
z zachowaniem postanowień niniejszego Regulaminu; 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod 
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi; 
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2. Naprawy drobne, a w szczególności wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, 
regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości można 
prowadzić tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

§ 7. 1. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego odbywać 
się może w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r.o nawozach i nawożeniu 
(Dz. U. Nr 14, poz. 1033 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami 
i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami 
okres; 

2. Stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami wymienionymi w ust.1. 

§ 8. Właściciele zwierząt domowych i gospodarskich winni stosować przepisy rozdziałów VIII i IX 
niniejszego Regulaminu; 

§ 9. 1. Na terenie gminy zabrania się: 

1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci; 

2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

3) wyrzucania do pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunalnych: 
śniegu, lodu, gorących popiołów – żużli oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów 
przemysłowych i medycznych; 

4) zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię; 

5) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów i/lub nieczystości ciekłych; 

6) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów 
lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana 
jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 
r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.); 

7) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
grup odpadów: 

1) odpadów komunalnych, opakowaniowych: 

a) szkła, 

b) tworzyw sztucznych, 

c) makulatury, 

d) opakowań aluminiowych, 

e) wielomateriałowych; 

2) odpadów biodegradowalnych; 

3) odpadów niebezpiecznych; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) odpadów wielkogabarytowych; 

6) odpadów z remontów. 
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§ 11. Stałe odpady komunalne oraz odpady opakowaniowe gromadzi się w szczelnych i zamykanych 
pojemnikach, dostosowanych do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony. 

§ 12. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 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 z późn. zm.); 

§ 13. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 1100 l, 

2) pojemniki z żółtą klapą o pojemności 240 l, oznakowane, przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
opakowaniowych typu: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, makulatura, opakowania 
aluminiowe oraz pojemniki z zieloną klapą o pojemności 120 l, oznakowane przeznaczone do selektywnej 
zbiórki odpadów opakowaniowych szklanych, 

3) worki foliowe na odpady zmieszane niesegregowane dystrybuowane przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, 

4) kosze uliczne o pojemności 50l – 60 l (ogólnodostępne), 

5) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3 , 

6) kontener do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ustawiony w wyznaczonym punkcie 
w gminie, 

7) kontener przeznaczony do zbierania odpadów remontowych, 

8) oznakowane worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
i kontenerów mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, o których mowa w § 13.1 pkt. 3. 

3. Zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji może odbywać się w przydomowych 
kompostownikach lub w specjalnych workach z tworzywa ulegającego naturalnej biodegradacji o pojemności 
od 100 l – 120 l i winny być przekazywane podmiotowi uprawnionemu w uzgodnionym z nim terminie. 

4. Pojemniki na odpady zmieszane niesegregowane o pojemności 80l zalecane są szczególnie dla 
gospodarstw 1-2 osobowych. 

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez podmiot uprawniony i usuwane jak 
najszybciej w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym, w systemie wystawkowym. 

6. Odpady powstałe w wyniku remontu lokali i budynków (odpady remontowe) powinny być gromadzone 
w miejscach wyznaczonych przez właściciela (z wyłączeniem dróg i chodników), najlepiej w przeznaczonych 
do tego celu kontenerach, zabezpieczone przed ich rozprzestrzenianiem się i odbierane niezwłocznie po 
zakończeniu remontu przez podmiot uprawniony. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w specjalnie oznakowanym kontenerze 
ustawionym w wyznaczonym przez Gminę punkcie. 

8. Osoby prowadzące działalność gospodarczą obowiązane są do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, powstających w wyniku prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, zgodnie z warunkami 
określonymi w § 11. Odbieranie takich odpadów następuje zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 2 oraz § 13 ust. 5-7. 

§ 14. 1. Określa się podstawową ilość pojemników na odpady komunalne stałe w wysokości: 

1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 80l -120 l na odpady 
zmieszane oraz 1 pojemnik 240 l i 120 l na odpady segregowane na każdą nieruchomość, 

2) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika, 

4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 110 – 120 l 
na każdy lokal, 
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5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 
o pojemności 110 - 120 l, 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych 11 l na 1 osobę, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 
110-120 l, 

7) dla ogródków działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku 
i 5 l poza tym okresem. 

2. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami 
działkowymi, zobowiązani są dostosować częstotliwość wywozu do swoich indywidualnych potrzeb, 
uwzględniając powyższe normatywy. 

3. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punkcie 1. 

4. W miejscach publicznych kosze na odpady powinny być ustawione w szczególności na przystankach, 
obok kościołów, parków i placów, sklepów, lokali gastronomicznych. 

5. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki 
sposób, by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia i nie 
rzadziej niż raz na miesiąc. 

Rozdział 4.
Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. 1. Obowiązki w zakresie podpisania umów: 

1) właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do podania 
upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności liczby 
osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia na 
piśmie o odstępstwach i ich przyczynie; 

2) właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do podania 
upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających określenie 
pojemności pojemnika oraz obliczenie częstotliwości opróżniania i przygotowanie treści umowy; 

§ 16. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 
gromadzenie ich w odpowiednich urządzeniach określonych w § 13 ust.1 za pośrednictwem podmiotu 
uprawnionego, na podstawie zawartej umowy. 

2. W przypadku braku istnienia sieci kanalizacji sanitarnej pozbywanie się nieczystości ciekłych przez 
właścicieli, odbywa się za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, na podstawie zawartej umowy. 

3. Odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych winno odbywać się w specjalnie do tego 
celu przeznaczonych i właściwie zabezpieczonych pojazdach. 

4. Pojemniki, kontenery, winny być wystawione na czas wywozu przed posesję w miejscu umożliwiającym 
swobodny dojazd. 

5. Odpady komunalne muszą być wywożone wyłącznie na właściwie urządzone i dopuszczone do 
eksploatacji wysypisko odpadów. 

6. Nieczystości ciekłe winny być wywożone do punktu zlewnego (oczyszczalni ścieków). 

Rozdział 5.
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych 

§ 17. 1. Z terenu nieruchomości, w tym także z jej niezabudowanej części (podwórze, przejście, bramy, 
chodniki wzdłuż posesji) odpady komunalne powinny być zbierane i usuwane systematycznie. 

2. Pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości należy dokonywać: 

1) w gospodarstwach domowych jedno lub dwu osobowych - co najmniej 1 raz w miesiącu, 

2) w pozostałych przypadkach – co najmniej 2 razy w miesiącu. 
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3. Pozbywania się odpadów segregowanych (opakowaniowych) z terenu nieruchomości należy dokonywać: 

1) w gospodarstwach domowych jedno lub dwu osobowych - co najmniej 1 raz na kwartał, 

2) w pozostałych przypadkach - co najmniej 1 raz na dwa miesiące; 

3a. Selektywnie zebranych odpadów w oznakowanych przez odbierającego odpady workach należy 
pozbywać się co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez odbierającego odpady. 

3b. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, za potwierdzeniem Urzędu Gminy, w szczególności dla 
osób samotnych dopuszcza się opróżnianie pojemników z żółtą klapą przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów raz na pół roku. 

3c. Pozbywania się odpadów segregowanych szklanych (razem szkło białe i kolorowe) z terenu 
nieruchomości należy dokonywać: 

1) w gospodarstwach domowych 1-2 osobowych – co 24 tygodnie (raz na pół roku), 

2) w gospodarstwach 3-4 osobowych – co 12 tygodni (raz na kwartał), 

3) w gospodarstwach 5 i powyżej 5 osób – co 8 tygodni (raz na dwa miesiące). 

4. Pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości należy dokonywać co najmniej raz na 
miesiąc. 

5. Nie należy dopuszczać do przepełnienia urządzeń do gromadzenia odpadów oraz nie należy dopuszczać 
do wylewania się nieczystości ciekłych ze zbiorników. 

6. Odpadów wielkogabarytowych należy pozbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

7. Odpadów niebezpiecznych należy pozbywać się co najmniej raz w roku. 

8. Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy pozbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 
raz w roku. 

§ 18. 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego: 

1) zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania 
odpadów na ziemię; 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w miarę potrzeb – na zgłoszenie; 

§ 19. 1. W przypadku zanieczyszczenia drogi publicznej, nieruchomości własnej lub nieruchomości innych 
osób należy niezwłocznie usunąć zanieczyszczenia. 

Rozdział 6.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania 

na składowiskach odpadów 

§ 20. 1. Ustala się max. poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów, na zasadach określonych w poniższym zestawieniu: Zgodnie 
z wymaganiami określonymi w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/WE, ustawa o odpadach (art. 16a) określa 
zadania samorządu terytorialnego m.in. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi ulegającymi 
biodegradacji. W myśl wspomnianej ustawy do obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie gospodarki 
bioodpadami należy: 

1) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania: 

a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, 

b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, 

c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
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2. W „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego” przedstawiono zestawienie pn. 
Wojewódzki Plan Depozytowy, stanowiący również plan redukcji odpadów ulegających biodegradacji. Według 
Wojewódzkiego Planu Depozytowego ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do 
zagospodarowania w sposób inny niż składowanie dla Gminy Komprachcice wynosi odpowiednio: 

1) 128 Mg w 2010 r., 

2) 256 Mg w 2013 r., 

3) 333 Mg w 2020 r. 

Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 

§ 21. 1. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają 
unieszkodliwianiu lub są przekazywane do odzysku lub recyklingu: 

1) odpady nie selekcjonowane: na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na in. 
składowiskach lub instalacjach, z którymi podmioty uprawnione posiadają podpisane umowy; 

2) odpady niebezpieczne: podmiot uprawniony na zasadzie zawartej umowy, z zastrzeżeniem pkt. 1; 

2. Gmina, poprzez podmioty uprawnione prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów 
ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli 
nieruchomości i selektywny ich odbiór przez podmioty upawnione, a w dalszej kolejności przez właściwe 
postępowanie z nimi. 

§ 22. 1. Cele do osiągnięcia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

1) zapobieganie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów; 

2) zwiększenie udziału odzysku, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska; 

3) zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

5) bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami; 

6) utrzymanie 100% stanu objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych; 

7) rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, 
wielkogabarytowych oraz budowlanych; 

8) wspieranie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy; 

9) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska; 

10) zwiększenie efektywności selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych; 

11) usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 2032 r. 

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 23. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli 
zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie 
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. 
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2. Wyprowadzanie psów może odbywać się wyłącznie na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych na 
smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jednie w miejscach mało uczęszczanych przez 
ludzi, poza obszarem zabudowanym i tylko w przypadku, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego 
zachowaniem, a pies pozostał w kagańcu. 

3. Miejsca bytowania zwierząt należy utrzymywać w czystości i porządku. 

4. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, na kąpieliska 
miejskie, na cmentarze, 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 właściciel tych obiektów nie postanowi 
inaczej. 

5. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych przez nie poza terenem własnej nieruchomości, a szczególnie z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego takich jak: jezdnie, ścieżki i chodniki dla pieszych, place, parkingi, zieleńce, klatki 
schodowe. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe winny: 

1) wykazywać szczególną dbałość o to, aby nie zakłócały one w sposób ciągły i uciążliwy spokoju 
mieszkańców przez uciążliwą emisję nieczystości, hałasów i odorów oraz ich utrzymywanie nie naruszało 
przepisów higieniczno - sanitarnych powszechnie obowiązujących, 

2) dbać o stan zdrowia zwierząt i zapewnić im odpowiednią opiekę weterynaryjną, zapobiegając w ten sposób 
rozprzestrzenianiu się chorób, 

3) należycie zabezpieczyć psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz oraz 
oznaczyć nieruchomości tabliczką ostrzegawczą z napisem lub wizerunkiem psa. 

7. Obowiązek usuwania padłych zwierząt domowych spoczywa na właścicielu zwierzęcia. Wykonanie tego 
obowiązku polega na przekazaniu ich przedsiębiorcom świadczącym usługi odbioru lub unieszkodliwiania 
zwłok zwierzęcych i posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami weterynaryjnymi. 

8. Przepisy określone w ust. 4 i 5 nie mają zastosowania do psów przewodników służących pomocą osobom 
niewidomym. 

Rozdział 9.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 24. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest dopuszczone na terenach wyznaczonych w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem następujących warunków: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 
obszaru granic nieruchomości, na której hodowla jest prowadzona. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach do tego przeznaczonych zobowiązani są 
przestrzegać zapisów § 10 - § 12 niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych; 

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków; 

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

4) padłe zwierzęta przekazywać jednostce, która zajmuje się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem 
padłych zwierząt i posiada wszelkie uregulowania prawne w tym zakresie; 

5) pszczoły trzymać 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. 
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Rozdział 10.
Obszary i terminy przeprowadzenia deratyzacji 

§ 25. 1. Wyznacza się obszar Gminy jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji. 

§ 26. 1. Deratyzację należy przeprowadzać: 

1) w budynkach jednorodzinnych raz do roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2) w pozostałych obiektach, dwukrotnie w ciągu roku, w terminie od 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 
1 października do 31 października. 


