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UCHWAŁA NR XVII/118/2016
RADY MIEJSKIEJ W GORZOWIE ŚLĄSKIM
z dnia 24 lutego 2016 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzów Śląski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z 2015 r. poz. 1593, 87, 122, 1045,
1269, 1688, 1793), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska
w Gorzowie Śląskim uchwala, co następuje:
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski, stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała: nr XXV/189/2013 Rady Miejskiej
w Gorzowie Śląskim z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Gorzów Śląski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Artur Kajkowski
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Załącznik do uchwały nr XVII/118/2016
Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim
z dnia 24 lutego 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach Gminy Gorzów Śląski, jak również dla
zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi
wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów,
w tym odpadów ulegających biodegradacji, rodzaju i minimalnej wielkości pojemników oraz częstotliwości ich
opróżniania, innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, utrzymania
porządku i czystości, utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich.
2. Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności
z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r.
poz. 1399 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
oraz na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:
1) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady zapewniając łatwy do nich dostęp, nie stwarzający
niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg; w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie
jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia
usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem;
2) w dniu wywozu odpadów, wystawienie pojemników na odpady przed posesję, w przypadku gdy nieruchomość
zabudowana jest budynkiem jednorodzinnym.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów poprzez:
1) indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów kuchennych
i odpadów zielonych powstających w domach jednorodzinnych;
2) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i kontenerach następujących frakcji odpadów:
a) papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,
b) szkło,
c) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane,
d) odpady komunalne pozostałe po segregacji;
3) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) zużyte opony,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
g) odpady zielone;
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4) samodzielne dostarczanie do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu
zorganizowanych przez różne podmioty na terenie gminy odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytych opon i odpadów
niebezpiecznych, leków i chemikaliów, odpadów budowlano – remontowych;
5) gromadzenie przeterminowanych leków w specjalnych pojemnikach w aptekach i punktach aptecznych;
6) gromadzenie zużytych baterii i akumulatorów w specjalnych pojemnikach w obiektach użyteczności
publicznej oraz w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub usługową w zakresie
wymiany baterii lub akumulatorów;
7) zbieranie i gromadzenie w miejscach i czasie wyznaczonych przez administratora terenu odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
3. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy gromadzić wyłącznie
frakcje odpadów określone w ust. 2 pkt 2 zgodnie z przeznaczeniem.
4. W przypadku wyjątkowego i krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest
gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa sztucznego, odpornych na rozerwanie, niepowodujących
uciążliwości dla sąsiadów oraz zagrożenia dla środowiska.
5. Usunięcie odpadów i uprzątniecie terenu po zakończeniu imprezy masowej oraz usunięcie odpadów
i uprzątnięcie terenów przyległych do nieruchomości, na której odbywała się impreza, jeżeli jej uczestnicy
mogli spowodować zanieczyszczenie tego terenu – należy do obowiązku właściciela nieruchomości, na której
odbywała się impreza.
6. Odpady należy gromadzić tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
7. Zabrania się:
1) gromadzenia odpadów komunalnych z lokali handlowych, lokali gastronomicznych, targowisk, lokali
usługowych i mieszkalnych w koszach ulicznych;
2) gromadzenia odpadów komunalnych na terenie innej nieruchomości i w pojemnikach będących w posiadaniu
innego właściciela.
8. Uprzątnięcie chodników położonych wzdłuż nieruchomości winno być realizowane poprzez odgarnięcie
i spryzmowanie zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń
w ruchu pieszych lub pojazdów oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość
chodnika. Środki użyte do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
§ 3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny i obiekty służące do użytku publicznego, są
zobowiązani do ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania
w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.
§ 4.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
2) niezwłocznego usuwania odpadów powstałych w wyniku remontu lokali (np. gruzu).
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się ogólnodostępne przeznaczone dla dzieci piaskownice
do zabaw, mają obowiązek wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (kwiecień, maj) lub
każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami.
§ 5.1. Mycie samochodów powinno odbywać się w miejscach do tego celu wyznaczonych.
2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych, za zgodą właściciela nieruchomości, nieobejmujące
mycia silnika i podwozia, na własnej posesji, w specjalnie do tego celu wyznaczonych miejscach, przy
zastosowaniu środków nie szkodliwych dla środowiska.
3. Zabrania się mycia samochodów na drogach publicznych.
4. Naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych zakładach.
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5. Za zgodą właściciela nieruchomości, dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw związanych
z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą uciążliwe
dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z przepisami.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna wielkość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące warunków
ich rozmieszczenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.1. Wyposażenie nieruchomości w typowe pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych
zapewnia Gmina Gorzów Śląski. Pojemniki powinny spełniać normę EN-840.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne, a także ich
otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się
bez przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
3. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w sposób selektywny.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki w następującej kolorystyce:
1) żółta pokrywa – odpady suche określone w § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt a;
2) zielona pokrywa – szkło określone w § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt b;
3) brązowa pokrywa – odpady biodegradowalne i zielone określone w § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt c;
4) czarna pokrywa – odpady komunalne pozostałe po segregacji określone w § 2 ust. 2 pkt 2 ppkt d.
5. Pojemnik należy ustawić:
1) w granicach nieruchomości w miejscu:
a) posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody i błota,
b) łatwo dostępnym dla ich użytkowników i dla pracowników przedsiębiorstwa wywozowego;
2) w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
§ 7.1. Ustala się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Gorzów Śląski:
1) kosze uliczne o pojemności od 15 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 80, 120, 240, 1100, litrów;
3) kontenery o pojemności od 5 do 10 m3.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności
uwzględniającej następujące miesięczne normy oraz częstotliwość odbioru dla poszczególnych grup odpadów:
1) dla nieruchomości zamieszkałych, w ilości na jednego mieszkańca na każdą grupę odpadu, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 80 litrów na każdą grupę odpadu, na nieruchomość,
a) 60 litrów - dla odpadów suchych,
b) 30 litrów - dla odpadów pozostałych z sortowania,
c) 30 litrów - dla odpadów biodegradowalnych,
d) 5 litrów - dla szkła;
2) dla nieruchomości niezamieszkałych, łączna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów powinna
być nie mniejsza niż ilość wytwarzanych odpadów według poniższej miesięcznej normy:
a) szkoły, przedszkola, żłobki 6 litrów na każde dziecko, ucznia oraz 30 litrów na każdego pracownika,
b) lokale handlowe z branży spożywczej i chemii gospodarczej 6 litrów na każdy m2 powierzchni całkowitej,
c) pozostałe lokale handlowe 4 litry na każdy m2,
d) lokale gastronomiczne 40 litrów na miejsce konsumpcyjne,
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e) hotele, pensjonaty, domy opieki, kwatery do wynajęcia 40 litrów na każde łóżko,
f) pozostałe zakłady oraz budynki użyteczności publicznej 30 litrów na każdego pracownika;
3) nieruchomość niezamieszkałą należy wyposażyć, w co najmniej jeden pojemnik na każdą grupę odpadów;
4) powyższy przepis nie stosuje się do nieruchomości na których odpady są gromadzone według wariantu III
o którym mowa w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej wielkości.
3. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej w szczególności w parkach, na skwerach,
przystankach komunikacji, ciągach pieszo-jezdnych odpady zbiera się w koszach ulicznych.
4. Kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób, aby były ogólnodostępne, a korzystanie z nich było
bezpieczne i wygodne.
5. Kosze powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych
oraz umożliwiających ich opróżnianie przez podmioty uprawnione.
6. Kosze powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu
ruchu pieszych oraz przebywania znacznej ilości osób.
7. Kosze powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
8. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje
nie rzadziej niż raz w roku.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości:
1. Z pojemników selektywnej zbiórki, nie zawierające odpadów biodegradowalnych, nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu, za wyjątkiem szkła odbieranego raz na 3 miesiące.
2. Odpady biodegradowalne zebrane selektywnie, odpady z terenów użyteczności publicznej, oraz odpady
pozostałe po segregacji zawierające odpady biodegradowalne nie rzadziej niż jeden raz na jeden tydzień,
w sezonie od 1 kwietnia do 31 października oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w sezonie od 1 listopada do 31 marca.
3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością uzgodnioną z przedsiębiorstwem
posiadającym zezwolenia na wywóz nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gorzów Śląski oraz zapobiegającą
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak
nie rzadziej jak raz na trzy miesiące.
4. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy jest obowiązany udokumentować
obowiązek pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości poprzez posiadanie oprócz umowy na
wywóz nieczystości dowodów zapłaty za wykonane usługi określające ilość odebranych nieczystości płynnych
odpowiadająca ilości wody zużytej do celów socjalno-bytowych.
§ 9.1. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
2. Gmina wraz z firmą wywozową określi szczegółowy harmonogram wywozu odpadów z nieruchomości
z uwzględnieniem częstotliwości określonych w § 8.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 10.1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną w nałożonym kagańcu,
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b) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem
oraz wyposażone w sygnalizator przy wejściu na nieruchomość;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te, umieszczone w szczelnych,
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach
do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników.
2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt
domowych.
Rozdział 6
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 11.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod następującymi warunkami:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również
wód powierzchniowych i podziemnych;
4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności
zapachowych, hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) w budynkach użyteczności publicznej;
2) w budynkach zamieszkania zbiorowego.
3. Na terenach o zabudowie wielorodzinnej wprowadza się zakaz hodowli pszczół, a na pozostałych
terenach pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 metrów od granicy
nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości
sąsiednich.
4. Zakazy określone Rozdziale 6 nie dotyczą rolników posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta
i będących płatnikami podatku rolnego do Gminy.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 12. Obszarem objętym obowiązkową deratyzacją jest teren Gminy Gorzów Śląski.
§ 13.1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są w ramach obowiązkowej
deratyzacji i w miarę potrzeb, do przeprowadzenia jej w obrębie nieruchomości. Podmioty prowadzące
działalność gospodarczą, właściciele 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 obowiązkiem informowania o przeprowadzonej deratyzacji.
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2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest przez ich właścicieli dwa razy
w roku, w terminach:
1) 1 marca – 31 marca każdego roku;
2) 1 września – 30 września każdego roku.
Rozdział 8
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14.1. Gmina wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zobowiązuje
przedsiębiorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie w tym powstających w gospodarstwach
domowych mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów budowlanych z remontów i zużytych opon.
2. Masa odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez władających nieruchomością lub
najemców, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów.
3. Podmiot uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
obowiązany jest do ograniczania ilości odpadów kierowanych do składowania, zapewnia prawidłowe warunki
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe
ograniczanie składowania odpadów zielonych.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 15.1. Upoważnieni przez Burmistrza Gorzowa Śląskiego pracownicy oraz jednostki upoważnione
do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie
stosowania postanowień Regulaminu.
2. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników nieruchomości
legitymacją służbową.
3. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Gorzów Śląski można
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Gorzowie Śląskim.

