
Projekt

z dnia  18 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W DOBRODZIENIU

z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień.

Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15,  art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie
gminnym  (Dz. U.  z 2020 r.  poz. 713)  oraz  art. 4 ustawy  z dnia  13 września  1996r.  o utrzymaniu  czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późń. zm), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oleśnie oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych, o których mowa w uchwale nr
XXIX/2020/2005  Rady  Miejskiej  w Dobrodzieniu  z dnia  20 czerwca  2020 r.,  w związku  z Uchwałą  Nr
XXII/189/2020  Rady  Miejskiej  w Dobrodzieniu  z dnia  28 września  2020 r.  w sprawie  przystąpienia  Gminy
Dobrodzień  do  Związku  Międzygminnego  „Czysty  Region”  z siedzibą  w Kędzierzynie-  Koźlu,  Rada  Miejska
w Dobrodzieniu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala  się  „Regulamin  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenie  Gminy  Dobrodzień”  stanowiący
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobrodzienia.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od 1 stycznia 2021 roku.
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Dobrodzieniu

z dnia 27 listopada 2020 r.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrodzień, za
wyjątkiem zadań przekazanych do Związku Międzygminnego "Czysty Region”z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmującymi:

a) uprzątanie  błota,  śniegu,  lodu  i innych  zanieczyszczeń  z części  nieruchomości  służących  do  użytku
publicznego,

b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na drogach
publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;

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

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

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

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

Rozdział 1.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.   

§ 2. 1. Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i porządku  na  terenie  nieruchomości
poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w tym liści z części nieruchomości służących do
użytku  publicznego w taki  sposób,  aby  nie utrudniało  to  ruchu i nie  zagrażało  przechodniom i pojazdom oraz
istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota,
śniegu,  lodu,  opadłych liści  i innych zanieczyszczeń z części  nieruchomości  służących do  użytku  publicznego
(chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu
i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do
kanalizacji.

3. Lód  i śnieg  niemożliwy  do  usunięcia  i zalegający  wzdłuż  chodników  położonych  na  nieruchomości
służących  do  użytku  publicznego  właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  posypać  piaskiem  lub  innym
skutecznym  środkiem  w celu  zlikwidowania  jego  śliskości  przy  czym  materiały  użyte  do  tego  celu  należy
uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.

4. Właściciele  nieruchomości  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  zapewniają  utrzymanie  czystości
i porządku  na  częściach  tych  nieruchomości  poprzez  wyposażenie  miejsc  publicznych  w odpowiednią  liczbę
zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.

§ 3. 1  Mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  może  odbywać  się  po  łącznym  spełnieniu
następujących warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska;

2) dokonywania  tych  czynności  na  wydzielonych,  utwardzonych  częściach  nieruchomości  oraz  przy  użyciu
środków ulegających biodegradacji;

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.
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2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli  naprawy te mogą
powodować  zagrożenie  dla  środowiska.  Zakaz  w szczególności  dotyczy  napraw  związanych  z wymianą  oleju
silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

Rozdział 2.

Rodzaje  i minimalne  pojemności  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 1 Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych
zlokalizowanych przy drogach, na parkingach, placach i ulicach, parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach
publicznych - 20 l. Pojemniki należy ustawić w miejscu umożliwiającym ich swobodne opróżnianie.

2. Za stan techniczny,  sanitarny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich
ustawienia.

Rozdział 3.

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

§ 5. 1 Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych:

1) częstotliwość  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  powinna  uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnie terenu, do gruntu lub wód oraz powinna
zapewniać  ciągłość  korzystania  ze  zbiornika.  Poza  uzasadnionymi  wyjątkami  częstotliwość  opróżniania
zbiornika powinna wynosić co najmniej 2 razy w roku;

2) częstotliwość  opróżniania  osadów  ze  zbiorników  oczyszczalni  przydomowych  wynika,  co  do  zasady,
z instrukcji eksploatacji lecz powinna się odbywać nie rzadziej niż 1 raz na dwa lata.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z  koszy  ulicznych,  co  najmniej  raz  na  tydzień,  nie dopuszczając  do  przepełnienia  pojemników,  w razie
konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów;

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) co najmniej raz na tydzień,
nie dopuszczając do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania
odpadów.

Rozdział 4.

Obowiązki  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe,  mających  na  celu  ochronę  przed  zagrożeniem  lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 6. 1. Osoby  będące  właścicielami  lub  opiekunami  zwierząt  domowych  są  zobowiązane  do  sprawowania
należytej  pieczy  nad  tymi  zwierzętami,  w tym  w szczególności  niepozostawiania  bez  nadzoru  i zapewnienia
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W  przypadku  posiadania  na  terenie  nieruchomości  zwierzęcia  mogącego  stanowić  zagrożenie  należy
w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości, umieścić tablicę informacyjną.

3. Zwolnienie przez właściciela psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w przypadku, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich.

4. Właściciele  lub  opiekunowie  zwierząt  domowych  zobowiązani  są  do  usunięcia  zanieczyszczeń
spowodowanych  przez  te  zwierzęta  na  terenie  przeznaczonym  do  użytku  publicznego,  za  wyjątkiem  osób
korzystających z opieki psa przewodnika.

5. Właściciel psa zobowiązany jest ponadto do:

1) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za agresywne
także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko poza obszarami
zabudowy;
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2) do  posiadania  przez  psa  kagańca  w przypadku  pozostawiania  psa  bez  chwilowej  pieczy  oraz  w środkach
komunikacji zbiorowej;

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;

2) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe i place targowe;

3) wprowadzania zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych obiektów
użyteczności publicznej za wyjątkiem osób korzystających z psa przewodnika.

Rozdział 5.

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.

§ 7. 1 Określa się następujące wymagania na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej:

1) utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań:

a) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

b) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku,
na zasadach określonych w § 8,

c) usuwania odchodów zwierząt na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami,

d) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców sąsiadujących nieruchomości.

2) utrzymujący pszczoły miodne zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości w taki
sposób,  aby  wylatujące  i przylatujące  pszczoły  nie stanowiły  uciążliwości  i zagrożenia  dla  właścicieli
nieruchomości sąsiednich;

3) zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą być
usuwane przez osoby utrzymujące te zwierzęta.

2. Zabrania się:

1) utrzymania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z produkcji  rolniczej,  za  wyjątkiem  drobiu
i królików o ile spełnione zostaną następujące warunki:

a) posiadania  budynków  inwentarskich  lub  specjalistycznych  systemów  otwartych  spełniających  odrębne
przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

b) ogrodzenia terenu hodowli i spełnieniu odpowiednich warunków sanitarnych,

c) uniemożliwienia w szczególności drobiu wydostania się poza teren ogrodzony.

2) utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  obszarze  zwartych  terenów,  zajętych  przez  budownictwo
wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe.

Rozdział 7.

Wyznaczenie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 8. 1. Na terenach zajętych pod prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, magazynowej i usługowej,
a także mieszkalnictwo wielorodzinne, obiekty służące użyteczności publicznej oraz związane z utrzymywaniem
zwierząt gospodarskich, o ile odrębne przepisy szczególne nie stanowią inaczej, deratyzację przeprowadza się dwa
razy w roku w terminach:

1) od 15 marca do 30 kwietnia;

2) od 15 września do 30 października.

2. W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacyjne należy przeprowadzać w innych terminach.

3. Deratyzację przeprowadza się na terenie całej Gminy.
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