UCHWAŁA NR II/17/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE
z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków
Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 t.j. z późn. zm.), w związku
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r., w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), Rada Miejska w Prószkowie po
uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu uchwala co następuje:
§ 1.
Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków", w następującym
brzmieniu:
"Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków”
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Prószków.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem w workach na odpady,
należy poddać selektywnej zbiórce mającej na celu oddzielne gromadzenie następujących rodzajów odpadów:
1) papieru- w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
2) szkła- w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
3) metali- w tym odpadów opakowaniowych z metali,
4) tworzyw sztucznych- w tym odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych,

opakowaniowych

z tworzyw

sztucznych

oraz

odpadów

5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) zużytych opon,
11) odpadów zielonych,
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne.

Id: 143CDDD5-5128-489D-B822-1F240146836D. Podpisany

Strona 1

3. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2 powyżej,
należy zbierać oddzielnie jako pozostałe odpady komunalne. Odpady te należy umieszczać w odrębnych,
przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach koloru czarnego.
4. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów w postaci papieru, w skład której wchodzą odpady papieru w tym
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy zbierać w workach koloru
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” lub dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
5. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
Jeżeli frakcję odpadów zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło bezbarwne zbiera się
w workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”. Szkło bezbarwne i szkło kolorowe można dostarczyć własnym
środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
6. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci metali, w skład których wchodzą odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz wyselekcjonowaną frakcję w postaci odpadów z tworzyw
sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów z opakowań
wielomateriałowych należy zbierać w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
lub dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
7. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem
bioodpadów należy zbierać w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” lub dostarczyć własnym
środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
8. Przeterminowane leki właściciel nieruchomości przekazuje do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych własnym środkiem transportu lub podmiotom obowiązanym do ich odbioru na podstawie przepisów
odrębnych.
9. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) właściciel nieruchomości przekazuje
podmiotom obowiązanym do ich odbioru na podstawie przepisów odrębnych lub dostarcza do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu.
10. Zużyte baterie właściciel nieruchomości dostarcza do specjalnego pojemnika w Urzędzie Miejskim
w Prószkowie własnym środkiem transportu, bądź dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
własnym środkiem transportu lub do podmiotu obowiązanego do ich odbioru na podstawie przepisów odrębnych.
11. Zużyte akumulatory właściciel nieruchomości przekazuje podmiotom obowiązanym do ich odbioru na
podstawie przepisów odrębnych lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów własnym środkiem
transportu.
12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości usuwa z nieruchomości poprzez
oddanie podmiotom obowiązanym do ich odbioru na podstawie przepisów odrębnych lub podczas zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego sprzed terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę
w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych lub dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
własnym środkiem transportu.
13. Meble i odpady wielkogabarytowe, właściciel nieruchomości gromadzi odrębnie i dostarcza do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym środkiem transportu. Meble i odpady wielkogabarytowe będą
odbierane z terenu nieruchomości podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem
ustalonym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
wyłonionego przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
14. Zużyte opony właściciel nieruchomości dostarcza do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
własnym środkiem transportu. Zużyte opony będą odbierane z terenu nieruchomości podczas zbiórki odpadów
wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych wyłonionego przez gminę w trybie ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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15. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów zielonych można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem
do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez
właściciela nieruchomości należy dostarczyć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych własnym
środkiem transportu.
16. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne właściciel nieruchomości może
dostarczyć własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
17. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na odpady.
§ 4.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek, w szczególności niezwłocznie po zaprzestaniu opadów uprzątnąć
błoto, śnieg oraz lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego, niestanowiących pasa jezdni.
Obowiązek ten powinien być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte
do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
§ 5.
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone jest
wyłącznie na terenie nieruchomości, na utwardzonej powierzchni, a powstające nieczystości należy odprowadzić
do kanalizacji, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 w miejscach publicznych.
3. Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy poddać selektywnej zbiórce.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników, worków i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych a także warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 6.
1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w dostateczną ilość
pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych po
wysegregowaniu frakcji, o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w § 7 poniżej.
2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki służące do
gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób
pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w § 7 poniżej.
3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną
ilość pojemników służących do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, pozostałych
po wysegregowaniu frakcji oraz w dostateczną ilość worków służącą do gromadzenia selektywnie zebranych
odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad wymienionych w § 7 poniżej.
§ 7.
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady zmieszane, pozostałe po wysegregowaniu frakcji o minimalnej pojemności 120l;
2) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust.2 pkt 1 do
pkt 5 niniejszej uchwały o minimalnej pojemności 120l;
3) kosze uliczne o minimalnej pojemności 15l.
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§ 8.
1. W przypadku lokali gastronomicznych oraz lokali handlowych wymagane jest ustawienie na zewnątrz, poza
lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady o pojemności minimalnej 35l.
2. Urządzenia przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz z nieruchomości niezamieszkałych winny być oznakowane i utrzymane w następującej
kolorystyce:
a) worek koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” do zbierania papieru, tektury, odpadów
opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury;
b) worek koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło” do zbierania szkła, w tym szkła opakowaniowego, jeżeli
frakcje odpadów szkła zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to szkło bezbarwne zbiera się
w workach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w workach koloru
zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”;
c) worek koloru żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” do zbierania odpadów metali, w tym
odpadów opakowaniowych z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw
sztucznych, oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
d) worek koloru brązowego oznaczony napisem „Bio” do zbierania odpadów ulegających biodegradacji, ze
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
e) pojemnik czarny oznaczony napisem "Odpady zmieszane” do zbierania odpadów pozostałych po segregacji
odpadów komunalnych.
3. W przypadku opisywania pojemników, napisy na pojemnikach należy sporządzić wielkimi, drukowanymi
literami o wysokości minimum 10 cm i umieścić na przedniej, zewnętrznej części pojemnika (nie na klapie).
§ 9.
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników, szczelnych
worków, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.
2. Zasady usytuowania pojemników, kontenerów oraz worków na odpady są uregulowane w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
3. Przynajmniej raz na kwartał pojemniki na odpady komunalne należy umyć i zdezynfekować. Mycia
pojemników należy dokonać na utwardzonej powierzchni a powstałe nieczystości należy odprowadzić do
kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych
obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny,
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości przez umieszczanie odpadów w pojemnikach,
workach lub dostarczanie własnym środkiem transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Odpady powstałe po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady komunalne zbierane w sposób
selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów umieszczane w workach odbierane będą z terenów
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych przez przedsiębiorcę
prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Odpady pozostałe po segregacji odpadów komunalnych, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych systematycznie, zgodnie
z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
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4. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: papier, metale
i tworzywa sztuczne i odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, powinny być
usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych
systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące następujące rodzaje odpadów: szkło
kolorowe i bezbarwne, powinny być usuwane z obszaru nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz
nieruchomości niezamieszkałych systematycznie zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.
6. Odpady komunalne ze strażnic ochotniczej straży pożarnej oraz świetlic wiejskich powinny być usuwane
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
7. Odpady komunalne z cmentarzy powinny być usuwane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące
8. Meble i odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane powinny być
nie rzadziej niż dwa razy w roku.
9. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością
gwarantującą, że nie nastąpi:
a) wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia,
b) zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych,
c) zanieczyszczenie sąsiednich nieruchomości,
d) wydobywanie się przykrego zapachu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
10. Nieczystości ciekłe z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane zgodnie z instrukcją dla
danej przydomowej oczyszczalni.
§ 11.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery oraz worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza
teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 12.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić w formie oświadczenia Burmistrzowi Prószkowa fakt
posiadania i korzystania ze zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13.
Podejmowane działania będą miały na celu:
1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie,
2) zwiększenie poziomu odzysku i przygotowania do ponownego użycia następujących rodzajów odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne,
3) eliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
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2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości. Ogrodzenie wokół nieruchomości nie może umożliwiać zwierzęciu przedostanie się poza nie.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, zwłaszcza jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób umożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia.
4. Na terenach użytku publicznego psy powinny być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, a psy rasy
uznawanej za agresywną, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez zwierzęta w miejscach publicznych.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 15.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa rolnego.
2. Hodowla i rozród zwierząt może się odbywać wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami
wolnostojącymi.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany do:
a) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie
b) usuwania odchodów zwierzęcych pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 16.
1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe oraz związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy prowadzenia deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 do 31 marca,
2) w okresie jesiennym od 1 do 31 października.
§ 17.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa.
§ 18.
Traci moc uchwała Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z 21 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 2016.1428).
§ 19.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.
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§ 20.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Prószkowie
Lucjan Dzumla
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