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UCHWAŁA NR X/76/11
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 21 czerwca 2011 r.

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Miejska w Grodkowie uchwala: 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Grodków zwany dalej 
REGULAMINEM. 

Rozdział I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz na terenach 

użyteczności publicznej 

§ 2. 1. Wytwarzający odpady komunalne, zarówno osoby fizyczne jak i prawne oraz jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej zobowiązuje się do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Selektywną zbiórką objęte są: 

1) surowce wtórne: papier i tektura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne; 

2) odpady niebezpieczne, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory; 

3) odpady z remontów, 

4) odpady wielkogabarytowe, 

5) odpady ulegające biodegradacji: odpady kuchenne, odpady ogrodnicze. 

3. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się pojemniki do tego celu przystosowane 
(estetyczne, szczelne, wykonane z materiałów trwałych, zamykane), o pojemnościach: 60 l, 120 l, 240 l, 360 l, 660 
l, 1100 l, kontenery od 1,5 m3 do 36 m3" kontenery na odpady z remontów i wielkogabarytowe oraz szczelne 
worki o pojemności nie mniejszej niż 60 l. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów muszą 
być wykonane z materiału odpornego na działanie składników w nich umieszczanych 

4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić przy użyciu zestawów 
indywidualnych pojemników lub worków na terenie nieruchomości. 

5. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami 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.). 

6. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki na odpady należy ustawiać w granicach 
nieruchomości w miejscu trwale wyodrębnionym, widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, 
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota, bez konieczności otwierania wejścia na teren 
nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem 
odbierania odpadów ustalonym z przedsiębiorstwem wywozowym, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości. 

7. Częstotliwość odbioru odpadów pochodzących z selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się 
zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorstwo odbierające, świadczące usługi w tym zakresie. 
Harmonogram ustalany jest na początku roku i przekazywany mieszkańcom. 

8. Odpady komunalne niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym, takie jak: przeterminowane 
lekarstwa , baterie , opakowania plastikowe po olejach , farbach , klejach , opakowania z pozostałości farb, klejów, 
żywic, opakowania z pozostałości zużytego oleju samochodowego powinny być zbierane do ustawionych 
czerwonych pojemników. Natomiast odpady niebezpieczne takie jak: zużyte lampy rtęciowe, świetlówki winne być 
zbierane w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości. 
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Ich odbiór odbędzie się raz w roku, w ustawionym przez przedsiębiorstwo odbierające kontenerze (punkcie 
mobilnym) - w miejscowościach i terminie podanym do wiadomości mieszkańców. 

9. Odpady komunalne wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, powinny być zbierane 
w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i odbierane w terminach podanych do wiadomości mieszkańców 
przez przedsiębiorstwo odbierające odpady, nie rzadziej niż raz w roku. 

10. W przypadku prowadzenia remontów i nie posiadania możliwości zagospodarowania powstałych odpadów, 
właściciel nieruchomości powinien zabezpieczyć się w pojemnik odpowiedniej wielkości na powstałe w wyniku 
prowadzonego remontu odpady i uzgodnić ich odbiór z przedsiębiorstwem odbierającym, na warunkach 
uzgodnionych między stronami 

§ 3. 1. Oczyszczanie części nieruchomości służących do użytku publicznego z błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń powinno odbywać się przez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące zakłóceń 
w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcia działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość. 
Materiał użyty do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2. Prace związane z usuwaniem śniegu i lodu powinny być prowadzone w sposób zapewniający ochronę 
terenów zieleni ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów. 

3. Właściciele nieruchomości, których obiekty budowlane są użytkowane bezpośrednio przy ciągach 
komunikacyjnych, zobowiązani są do usuwania z dachów i gzymsów sopli lodowych i zwisów śniegowych 
niezwłocznie po ich pojawieniu się. 

§ 4. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dozwolone jest 
wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący po umyciu 
i naprawie zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczających odpady przed ich 
przedostaniem się do gruntu i wód. 

2. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, lasach i miejscach 
publicznych. 

3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy przekazać wyspecjalizowanym 
podmiotom. 

Rozdział II.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz zasady 

zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 

§ 5. 1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości inne niż odpady podlegające obowiązkowi 
zbierania w sposób selektywny powinny być gromadzone w pojemnikach o pojemności: 

1) kosze uliczne nie mniejsze niż 35l; 

2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 60l, 110l, 120l, 240l, 1100l i KP 7; 

3) szczelne worki o pojemności nie mniejszej niż 60l. 

2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić 
nieprzepełnianie się pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników przy założeniu 
następujących minimalnych ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w miesiącu: 

1) dla lokali mieszkalnych – 40 l na jednego mieszkańca; 

2) dla barów, restauracji i innych stałych obiektów gastronomicznych – 40 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

3) dla lokali handlowych – na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu (łącznie z wszystkimi 
pomieszczeniami przynależnymi), lecz nie mniej niż jeden pojemnik 110 l na lokal – zgodnie z poniższym: 

a) branży spożywczej i innej połączonej ze spożywczą – 100 l, 

b) innych niż wymienione w lit. a – 50 l, 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych – 440 l na każdą dziesiątkę zatrudnionych osób; 

5) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego 
roku; 
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6) w przypadku lokali spożywczych, spożywczo – przemysłowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości 
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady 
o pojemności minimum 40 l. 

3. W sytuacjach wyjątkowych związanych z krótkotrwałym zwiększeniom ilości odpadów komunalnych, 
dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach foliowych. 

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych winny być umieszczone w miejscach łatwo 
dostępnych dla użytkowników i przedsiębiorstwa odbierającego, na twardej i równej powierzchni zabezpieczonej 
przed zbieraniem się wody i błota oraz umożliwiającej przemieszczenie pojemników na własnych kołach lub 
wózkach. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w dobrym stanie 
technicznym i w czystości oraz do ich okresowego dezynfekowania. 

5. Do selektywnej zbiórki stosuje się oznaczone pojemniki oraz worki: 

1) koloru zielonego - na szkło kolorowe; 

2) koloru białego - na szkło białe; 

3) koloru żółtego - plastik; 

4) koloru niebieskiego - makulatura; 

5) koloru czerwonego - odpady niebezpieczne; 

6) inne oznakowane, specjalne pojemniki np. na baterie w placówkach oświatowych i obiektach handlowych, na 
oleje silnikowe, świetlówki itp. 

6. Do pojemników lub worków z tworzyw sztucznych na szkło nie wolno wrzucać innych odpadów szklanych, 
tj. szkła okiennego czy luster. 

7. Niedopuszczalne jest składowanie odpadów, traktowanych jako surowce wtórne, w sposób 
nieuporządkowany na przykład przy kubłach na śmieci. 

Rozdział III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 6. 1. Należy zapewnić odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorstwo odbierające z terenu 
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego tak często, aby urządzenia do ich zbierania nie 
przepełniały się, nie rzadziej jednak niż dwa razy w miesiącu. 

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych powinno być dokonywane 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia – jednak nie rzadziej niż raz na dwa 
miesiące. 

3. Nieczystości ciekłe winny być przetransportowane do stacji zlewnej (oczyszczalni ścieków). Wylewanie 
nieczystości ciekłych w innych miejscach jest niedozwolone. 

4. Na drogach publicznych (ulicach) w pełni urządzonych posiadających jezdnię utwardzoną i chodniki, 
zarządca drogi jest zobowiązany do ustawienia ulicznych pojemników na odpady (kosze uliczne) po obu stronach. 
Odległość pomiędzy pojemnikami (po jednej stronie) nie powinna być większa niż 100 m. 

5. Zabrania się wrzucać: 

1) Do pojemników na papier - tekturę opakowaniową i nieopakowaniową: 

a) opakowania z zawartością żywności, wapna, cementu, 

b) kalkę techniczną, 

c) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi, 

2) Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

a) ceramikę (np. porcelana, talerze, doniczki), 

b) lustra, 

c) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości, 
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d) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone), 

e) szyby samochodowe, 

3) Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

a) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie, 

b) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach, 

c) opakowania po środkach chwasto i owadobójczych, 

4) Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 
odpadów wielkogabarytowych w tym gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących 
i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów 
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej. 

Rozdział IV.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na 

składowiskach odpadów 

§ 7. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących 367 Mg; 

2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących 367 Mg; 

3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995 wynoszących 367 Mg. 

Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 8. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania następujących 
rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papieru i tektury nieopakowaniowej, opakowań z tektury i papieru, 

2) opakowań wielomateriałowych, 

3) tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, 

4) opakowań z tworzyw sztucznych, 

5) tekstyliów, 

6) szkła nieopakowaniowego, 

7) opakowań ze szkła, 

8) metali, 

9) opakowań z blachy stalowej, 

10) opakowań z aluminium, 

11) odpadów mineralnych, 

12) drobnej frakcji popiołowej, 

13) wielkogabarytowych, np. sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

14) budowlanych z remontów mieszkań i budynków, 

15) niebezpiecznych, np. baterii, akumulatorów, resztek farb i lakierów, opakowań po nawozach. 
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2. Gmina, poprzez przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, które 
są zobowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, 
kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. 

3. Burmistrz, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości poprzez określenie 
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów 
zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów i odpadów 
niebezpiecznych. 

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

5. Na terenie gminy dopuszcza się: 

1) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne 
potrzeby, lub 

2) spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami i instalacjami do tego 
przewidzianymi o ile nie narusza to odrębnych przepisów – zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o odpadach (Dz. U z 
2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.). 

Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 9. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) Opieka i kontrola nad posiadanymi zwierzętami, eliminowanie zagrożenie i uciążliwości dla ludzi. 

2) Utrzymywanie zwierząt na terenie swoich posesji lub w odpowiednich kojcach. 

3) Wyprowadzanie psów na smyczy i w kagańcu. 

4) Zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli nad 
zwierzętami. 

5) Sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych w miejscach publicznych. 

2. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urzadzeń służących do zabawy dla dzieci. 

Rozdział VII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 10. 1. Zwierzęta gospodarskie powinny być chowane tak, aby nie powodowały uciążliwości dla osób trzecich 
tzn.: 

1) teren hodowli musi spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne, 

2) hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta wyziewy i opary oraz odpady i odchody, 

3) prowadzący hodowlę jest zobowiązany do gromadzenia odpadów zwierzęcych na nieprzepuszczalnym podłożu 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, usuwania powstających odpadów i nieczystości, nie 
dopuszczać do zanieczyszczenia terenu oraz środowiska. 

2. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i trzymania zwierząt gospodarskich w rejonie starego miasta (tj. 
terenu ogrodzonego zabytkowym murem). 

3. Dopuszcza się hodowlę gołębi w samodzielnych gołębnikach usytuowanych poza budynkiem mieszkalnym 
w następujących odległościach: 

1) 5m od ściany bez okien, 

2) 10 m od ściany z oknami, 

3) 5 m od granicy sąsiedniej nieruchomości. 
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4. Zabrania się hodowli gołębi w budynkach wielorodzinnych, jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej oraz na ich strychach bez zgody wszystkich lokatorów tych budynków. 

Rozdział VIII.
Obszar podlegający obowiazkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 11. 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędów, organów 
administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, placówki kulturalno – oświatowe są objęte obowiązkową deratyzacją. 

2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku w terminach: 

1) I – sza od 1 do 30 kwietnia każdego roku, 

2) II – ga od 1 do 30 listopada każdego roku. 

W przypadku wystąpienia plagi szczurów w okresie po przeprowadzonej akcji, właściciele nieruchomości 
zabudowanej przeprowadzają dodatkową akcję poza ustalonym terminem. 

Rozdział IX.
Przepisy końcowe 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski


