
 

UCHWAŁA NR 229/VII/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 29 czerwca 2017 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) w związku z ar. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich Rada Miejska w Ziębicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z wyjątkiem: 

1) §3 ust. 1-3, ust. 7, §8 ust. 3, §12, §14 ust. 1-3 załącznika do uchwały, które wchodzą w życie z dniem 

1 stycznia 2018 r.; 

2) §8 ust. 2 pkt 1 i 3 załącznika do uchwały, do zapisów których należy się dostosować do 1 lipca 2022 r.  

Do tego terminu odpady można zbierać w pojemnikach o innej kolorystyce, jednak należy je oznaczyć 

odpowiednimi napisami do dnia 1 stycznia 2018 r. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXVIII/132/2016 Rady Miejskiej 

z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ziębicach: 

M. Majewska-Stolarek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 3 sierpnia 2017 r.

Poz. 3435
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REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZIĘBICE  

 

 

 

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

§ 1. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice, zwany dalej Regulaminem, określa 

szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w tym: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,           

w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 

zużytych baterii i akumulatorów,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 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) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych                        

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników 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 pojemników; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 

na lata 2016 – 2022; 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem                       

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
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§ 2. 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                      

i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.); 

2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie                        

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 

4 ustawy); 

3) nieczystościach ciekłych  - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo  w zbiornikach 

bezodpływowych (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy); 

4) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zwanym dalej PSZOK – należy przez                  

to rozumieć stacjonarny punkt, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy zlokalizowany na terenie 

Gminy Ziębice; 

5) gniazdach – należy przez to rozumieć pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 

ze szkła, papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych ustawione na wybranych nieruchomościach 

przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI  

 

 

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno – higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 

1)    wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych 

w zależności od ilości osób zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości gromadzonych 

odpadów; 

2)    utrzymanie w czystości miejsca zbierania odpadów; 

3)    zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie                               

ich uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, lub 

4)    prowadzenie selektywnego zbierania wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych, poprzez wydzielenie następujących frakcji odpadów: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych               

i wielomateriałowe; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.   

5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub do gniazd 

bądź PSZOK. 

2. Odpady komunalne, które zostały po wydzieleniu frakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4, określa                       

się mianem odpadów resztkowych. 

3. Właściciele nieruchomości, którzy prowadzą selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych zobowiązani są do przekazania odpadów resztkowych, 

uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych              

od właścicieli nieruchomości. 
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4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych następujących frakcji 

odpadów: 

1) przeterminowane leki; 

2) chemikalia; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

7) zużyte opony 

 i przekazanie ich zgodnie z § 14 ust. 6 niniejszego regulaminu lub do PSZOK. 

5. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów odbywa się również: 

1) w PSZOK, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Ziębice, którego adres 

dostępny będzie  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Ziębicach oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty; 

2) w gniazdach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów ze szkła, papieru i tektury oraz 

tworzyw sztucznych. 

6. Zabrania się: 

1)  spalania odpadów zawierających tworzywa sztuczne, smołę, gumę i inne substancje syntetyczne; 

2)  spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach i koszach na odpady; 

3)  magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego 

 przeznaczonymi; 

4)  tworzenia „dzikich wysypisk” – tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego 

 nieprzeznaczonych; 

5)  zakopywania odpadów. 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej 

odpadów w następujący sposób: 

1)    w zabudowie jednorodzinnej: 

a) papier - w osobnym worku lub pojemniku; 

b) szkło – w osobnym pojemniku; 

c) metale i tworzywa sztuczne – w osobnym worku lub pojemniku; 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone              

jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,      

w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia; 

e) odpady resztkowe – w osobnym  pojemniku; 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku; 

2)    w zabudowie wielorodzinnej: 

a) papier - w osobnym pojemniku; 

b) szkło – w osobnym pojemniku; 

c) metale i tworzywa sztuczne – w osobnym pojemniku; 

d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone              

jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,      

w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia; 

e) odpady resztkowe – w osobnym  pojemniku; 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku; 

3)    na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) papier - w osobnym worku lub pojemniku; 

b) szkło – w osobnym pojemniku; 

c) metale i tworzywa sztuczne – w osobnym worku lub pojemniku; 
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d) odpady komunalne ulegające biodegradacji – w osobnym pojemniku, chyba, że prowadzone              

jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,      

w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia; 

e) odpady resztkowe – w osobnym  pojemniku; 

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku. 

 

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek systematycznego: 

1) uprzątania błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego; 

2) usuwania pozostałości soli i piasku po zakończeniu okresu zimowego. 

2.   Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu, opadłych liści  i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię, w przydrożny pas zieleni, do kratek 

ściekowych, bądź koszy ulicznych. 

 

§ 5. 

1.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, w tym pasach drogowych i terenach zielonych oraz na brzegach cieków wodnych. 

2.   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach         

o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie                      

z obowiązującymi przepisami.  

 

§ 6. 

Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone                     

pod warunkiem, że: 

1) nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby, a powstające odpady będą gromadzone                        

w szczelnych pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwane zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli nieruchomości,                   

na których dokonywana jest naprawa oraz dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW 

PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH,  

WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE 

SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

 

§ 7. 

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości 

oraz na drogach publicznych na terenie gminy: 

1) worki o pojemności 60 l, 120 l; 

2) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 80 l; 

3) kosze na psie odchody o pojemności od 30 l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 60 l – 660 l; 

5) kontenery o pojemności 1100 l – 11000 l; 
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6) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych innych niż wymienione w pkt 1 – 5 i 7,                          

w tym odpadów niebezpiecznych; 

7) przydomowe kompostowniki. 

 

§ 8. 

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) gromadzi się w pojemnikach koloru czarnego, ciemnoszarego           

lub w metalowych (ocynkowanych) oznaczonych napisem „ZMIESZANE”. 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości stosuje się następujące kolory 

pojemników lub worków: 

1) niebieski, oznaczony napisem „PAPIER”, na papier, tekturę oraz odpady opakowaniowe z papieru       

i tektury; 

2) zielony, oznaczony napisem „SZKŁO”, na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) żółty, oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, na metale, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe  tworzyw sztucznych    

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) brązowy, oznaczony napisem „BIO” na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów.   

3. Odpady, które zostały po wydzieleniu frakcji określonych w ust. 2 gromadzi się w pojemnikach koloru 

czarnego, ciemnoszarego lub w metalowych (ocynkowanych) oznaczonych napisem „RESZTKOWE”. 

4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji zbierać i gromadzić w przydomowych 

kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. 

 

§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości             

w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając 

ilość wytworzonych odpadów oraz ilość osób korzystających z nieruchomości. 

2. Gmina może obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki bądź w worki i pojemniki przekazać 

innemu podmiotowi w ramach odrębnej umowy. 

3. Pojemniki i kontenery przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

muszą: 

1) posiadać oznaczenie nieruchomości, dla której zostały ustawione i informację w formie pisemnej                

o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać; 

2) spełniać wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności 

lub wymagania Polskich Norm oraz być przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników i worków na odpady 

komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez: 

1) zapewnienie systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników - każdorazowo                     

po stwierdzeniu takiej konieczności (z uwzględnieniem większej częstotliwości w okresie letnim);  

2) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia      

lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie; 

3) zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, 

instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowania 

terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów,     

które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika; 

4) umieszczanie w pojemnikach lub workach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie 

odpadów do nich przeznaczonych; 

5) gromadzenie odpadów w pojemniku lub worku w ilości niepowodującej jego przeciążania                       

oraz zabezpieczenie worków przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta; 
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6) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający                    

przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych. 

5. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne następujących frakcji odpadów: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

2) zużytych baterii i akumulatorów; 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;  

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

6) zużytych opon. 

 

6. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie 

nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:  

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 

korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, do którego możliwy                   

jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości, z zastrzeżeniem pkt. 2); 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników                   

do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed 

wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym 

odpady; 

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności 

poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych; 

4) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy lokalizować w granicach nieruchomości,                 

na której powstają odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada 

tytuł prawny. 

7. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

 

§ 10. 

1. Kosze uliczne winny być ustawione: 

1) na przystankach komunikacji publicznej; 

2) wzdłuż głównych ciągów pieszych, na terenach rekreacyjnych, użyteczności publicznej, zieleńcach               

i parkach. 

2. Pojemność koszy ulicznych winna być nie mniejsza niż 30 l. 

3. Sposób mocowania kosza ulicznego do podłoża lub jego konstrukcja powinny zabezpieczać kosz                  

przed swobodnym przemieszczaniem pojemnika przez osoby nieuprawnione. 

4. Kosze uliczne winny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie                                   

do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 

5. Odbiór odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych spoczywa na gminie. 

6. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych i 

działalności handlowej (w szczególności opakowań). 

 

§ 11. 

Właściciele nieruchomości, na terenie których organizowane są imprezy masowe, spotkania o charakterze 

publicznym lub podobne, są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na obszarze,                         

gdzie się one odbywają, poprzez: 

1) wyposażenie miejsca organizowania imprezy w odpowiednią ilość pojemników na odpady; 

2) zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym; 
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3) wyposażenie miejsca organizowania imprezy w odpowiednią liczbę przenośnych sanitariatów 

  lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej ilości toalet stałych; 

4) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania, itp. 

 

§ 12. 

1. W budynkach użyteczności publicznej, w tym w szkołach i przedszkolach, należy ustawić zestawy 

pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej  

zbiórkę: 

1) szkła; 

2) metali i tworzyw sztucznych; 

3) papieru i tektury; 

4) bioodpadów. 

2. Pojemniki powinny być w odpowiednich kolorach oraz oznaczone odpowiednim napisem. 

 

§ 13. 

1. Pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powinny 

być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność 

odpowiadającą co najmniej: 

1) dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – 30 l na każdego mieszkańca, jednak nie mniej 

niż jeden pojemnik o pojemności 60 l w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 120 l w przypadku 

zabudowy wielorodzinnej; 

2) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 1 l na każdego pracownika, ucznia, 

dziecko; 

3) dla lokalu i punktu handlowego - 10 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na jeden lokal. Natomiast lokale                    

powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla lokalu gastronomicznego posiadającego miejsca siedzące - 5 l na jedno siedzące miejsce 

konsumpcyjne,  jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na jeden lokal; 

5) dla lokalu gastronomicznego nieposiadającego miejsc siedzących - 120 l na jeden lokal; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 60 l na każdych 10 pracowników; 

7) dla domów opieki, hoteli, szpitali, pensjonatów, internatów oraz innych nieruchomości o podobnej 

funkcji – 10 l na jedno łóżko; 

8) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia                       

do 30 listopada każdego roku i 1 l poza tym okresem; 

9) dla cmentarzy - 3 l na jedno miejsce pochówku. 

 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów ze szkła i papieru, powinny                   

być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność 

odpowiadającą co najmniej: 

1) dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – 8 l na każdego mieszkańca,  

2) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych – 0,25 l na każdego pracownika, 

ucznia, dziecko; 

3) dla lokalu i punktu handlowego - 4 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na jeden lokal. Natomiast lokale                    

powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla lokalu gastronomicznego posiadającego miejsca siedzące – 1 l na jedno siedzące miejsce 

konsumpcyjne,  jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na jeden lokal; 

5) dla lokalu gastronomicznego nieposiadającego miejsc siedzących - 15 l na jeden lokal; 
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6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 15 l na każdych 10 pracowników; 

7) dla domów opieki, hoteli, szpitali, pensjonatów, internatów oraz innych nieruchomości o podobnej 

funkcji – 3 l na jedno łóżko; 

8) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 3 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 

każdego roku i 1 l poza tym okresem; 

9) dla cmentarzy - 1 l na jedno miejsce pochówku. 

 

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność 

odpowiadającą co najmniej: 

1) dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – 20 l na każdego mieszkańca;  

2) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 1 l na każdego pracownika, ucznia, 

dziecko; 

3) dla lokalu i punktu handlowego - 2 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na jeden lokal. Natomiast lokale                     

powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla lokalu gastronomicznego posiadającego miejsca siedzące - 1 l na jedno siedzące miejsce 

konsumpcyjne,  jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na jeden lokal; 

5) dla lokalu gastronomicznego nieposiadającego miejsc siedzących - 40 l na jeden lokal; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 10 l na każdych 10 pracowników; 

7) dla domów opieki, hoteli, szpitali, pensjonatów, internatów oraz innych nieruchomości o podobnej 

funkcji – 2 l na jedno łóżko; 

8) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 3 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 

każdego roku i 1 l poza tym okresem; 

9) dla cmentarzy - 1 l na jedno miejsce pochówku. 

 

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów z metali i tworzyw sztucznych                      

oraz odpadów komunalnych resztkowych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb 

właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej: 

1) dla nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy – 20 l na każdego mieszkańca;  

2) dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych - 1 l na każdego pracownika, ucznia, 

dziecko; 

3) dla lokalu i punktu handlowego - 2 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na jeden lokal. Natomiast lokale                     

powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla lokalu gastronomicznego posiadającego miejsca siedzące - 1 l na jedno siedzące miejsce 

konsumpcyjne,  jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na jeden lokal; 

5) dla lokalu gastronomicznego nieposiadającego miejsc siedzących - 40 l na jeden lokal; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 12 l na każdych 10 pracowników; 

7) dla domów opieki, hoteli, szpitali, pensjonatów, internatów oraz innych nieruchomości o podobnej 

funkcji – 2 l na jedno łóżko; 

8) dla rodzinnych ogrodów działkowych - 3 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 

każdego roku i 1 l poza tym okresem; 

9) dla cmentarzy - 1 l na jedno miejsce pochówku. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ  

Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

§ 14. 

1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zbierane w odpowiednich pojemnikach usuwane                   

są z terenu nieruchomości z niżej wymienioną częstotliwością, zgodnie z ustalonym harmonogramem: 

1) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) w przypadku budynków wielolokalowych położonych w mieście Ziębice w okresie od kwietnia                 

do  października – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

 

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie w odpowiednich pojemnikach lub workach usuwane są z terenu 

nieruchomości z niżej wymienioną częstotliwością, zgodnie z ustalonym harmonogramem: 

1) papier i tektura – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

2) szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

4) odpady komunalne ulegające biodegradacji: 

a) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem litera b; 

b) w przypadku budynków wielolokalowych położonych w mieście Ziębice w okresie od kwietnia                 

do  października – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

 

3. Odpady resztkowe zbierane w odpowiednich pojemnikach usuwane są z terenu nieruchomości                   

z niżej wymienioną częstotliwością, zgodnie z ustalonym harmonogramem: 

1) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) w przypadku budynków wielolokalowych położonych w mieście Ziębice w okresie od kwietnia                 

do  października – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

4. Selektywnie zbieranie wybranych frakcji odpadów prowadzone jest również: 

w PSZOK, zlokalizowanym w wyznaczonym miejscu na terenie Gminy Ziębice, którego adres 

dostępny będzie  na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Ziębicach oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty; 

w gniazdach, ustawionych na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

5. Odpady cmentarne usuwane są nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, a w okresie Świąt Wielkanocnych              

i Bożego Narodzenia oraz w okresie od 20 października do 20 listopada – nie rzadziej niż 1 raz                         

na tydzień. 

 

6. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny                                 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte 

opony, będą odbierane z terenów nieruchomości zamieszkałych w ramach objazdowej zbiórki,                          

w terminach określonych w harmonogramie. 

7. Odpady przeznaczone do odbioru w ramach objazdowej zbiórki należy wystawić nie wcześniej                     

niż 1 dzień przed dniem zbiórki i nie później niż do godziny 6 rano w dniu zbiórki, określonym                 

w harmonogramie, z uwzględnieniem niżej wymienionych zasad: 

1)    każda frakcja musi być oddzielnie wydzielona, a w przypadku odpadów o niewielkich gabarytach 

zapakowana w półprzeźroczyste worki umożliwiające identyfikację znajdujących się w nich 

odpadów; 
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2)    meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być kompletne, z zastrzeżeniem pkt 3; 

3)    zdekompletowane meble i inne odpady wielkogabarytowe muszą być starannie poukładane                        

w jednym miejscu, w sposób umożliwiający bezproblemowy odbiór tych odpadów przez uprawniony 

podmiot; 

4)    odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zebrane w workach o jednostkowej wadze                           

nie przekraczającej 30 kg. Worki muszą być wykonane z folii uniemożliwiającej  jej rozerwanie. 

Maksymalna ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ramach jednej zbiórki wynosi                      

100 kg/mieszkańca; 

5)    w przypadku zabudowy wielorodzinnej, wszystkie odpady muszą być oznaczone adresem 

nieruchomości. 

8. Odpady z koszy ulicznych i na przystankach usuwane są nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. 

9. Odpady z koszy w parkach oraz na innych nieruchomościach o podobnej funkcji usuwane są nie rzadziej 

niż 1 raz w tygodniu. 

10. Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie                          

do przelania zbiornika bezodpływowego, bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej              

niż raz w roku. 

11. Częstotliwość opróżniania z osadów  lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji jednak nie rzadziej niż raz w roku. 

12. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2017 - 2022 

 

§ 15. 

Mieszkańcy gminy w celu ograniczenia powstawania odpadów, powinni dążyć do: 

1) minimalizowania masy powstających odpadów, w tym także przez ograniczanie marnowania 

żywności; 

2) redukowania objętości odpadów przez zgniatanie opakowań; 

3) zwiększania udziału odzysku, recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, papieru 

i tektury oraz zapewniania wysokiej jakości odpadów zbieranych selektywnie; 

4) kompostowania odpadów  ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 

TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

 

§ 16. 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami               

w sposób zapewniający ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz innych zwierząt,                  

a także przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Ustala się następujące obowiązki w stosunku do osób utrzymujących zwierzęta domowe: 

1) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 

parkingach i terenach zielonych; 

b) zapewnienia stałego i skutecznego dozoru; 

c) zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania; 

d) utrzymywania tych zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia sanitarnego, zagrożenia 

bezpieczeństwa, powodowania szkód i uciążliwości dla otoczenia; 

2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku dozwolone jest wyprowadzanie psa na smyczy,                

a psa należącego do rasy uznawanej za agresywną oraz zachowującego się w sposób agresywny                 

w stosunku do ludzi i innych zwierząt na smyczy i w kagańcu; 

3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone na terenach niezabudowanych i tylko w sytuacji,                         

gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia; 

4) dopuszcza się spuszczenie psa z uwięzi na terenie nieruchomości  właściciela pod warunkiem,                  

że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający zwierzęciu wydostanie się na zewnątrz. 

3. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się: 

1) kąpieli zwierząt domowych w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych; 

2) doprowadzania zwierząt domowych do stanu agresywności przez drażnienie, szczucie lub płoszenie. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZY ICH UTRZYMYWANIA W OKREŚLONYCH 

OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

 

§ 17. 

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie ulicy Wałowej (ścisłym centrum 

zabytkowym miasta Ziębice). 

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich (oprócz drobiu i zwierząt futerkowych) w zwartej 

zabudowie i na terenach ogródków działkowych. 

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach zlokalizowanych poza 

obrębem osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych i na terenach niezabudowanych pod warunkiem,               

że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie 

prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony 

środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno – sanitarnych. 
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4. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust. 3, jest dopuszczalne z zachowaniem 

następujących warunków: 

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich 

budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej powinna być zgodna z zasadami 

określonymi odrębnymi przepisami; 

2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych 

powinna być zgodna z zasadami określonymi odrębnymi przepisami; 

3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej,                

drogi lub ciągu pieszego powinna być zgodna z zasadami określonymi odrębnymi przepisami                      

z zastrzeżeniem pkt 4; 

4) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości ponad ogólne 

normy współżycia społecznego; 

5) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt 

poza obręb wybiegu; 

6) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone 

i usuwane muszą być zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJACYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI  

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

§ 18. 

1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi; 

2) na obiektach użyteczności publicznej; 

3) na obiektach budowlanych, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić, co najmniej raz w roku w terminach: od 15 kwietnia            

do 15 maja i od 15 października do 15 listopada. 
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