UCHWAŁA NR 15/III/2006
Rady Gminy w Radłowie
z dnia 27.12.2006
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Radłów
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457 oraz z 2006 r Nr 17 poz. 128) w zw. z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz.
272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z
2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r.
Nr 85, poz. 729 i Nr 75, poz. 1458) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 190, poz. 606),po zasięgnięciu opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Rada Gminy uchwala co
następuje:
REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
NA TERENIE GMINY RADŁÓW
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Radłów, zwane dalej regulaminem.
§ 2. Regulamin określa:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości;
2) rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego;
4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5)
inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej;
8) wyznaczone obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania porządku, czystości
oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomości poprzez:
1) gromadzenie odpadów komunalnych wyłącznie w urządzeniach specjalnie
do tego przeznaczonych;
2) prowadzenie prawidłowej zbiórki selektywnej odpadów w wydzielonych
i odpowiednio oznakowanych pojemnikach ustawionych na terenie gminy;
3) przestrzeganie zakazu składowania w pojemnikach, kontenerach i śmietnikach
odpadów niebezpiecznych;
4) oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego jak również z chodnika położonego
wzdłuż nieruchomości;
5) bezzwłoczne usuwanie nawisów śnieżnych i sopli lodu z okapów, rynien
i innych części nieruchomości przylegających do chodnika lub innych miejsc
przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 4.1. W zakresie odpadów określonych w ust. 2 wprowadza się obowiązek
selektywnej zbiórki odpadów u źródła ich powstania tj. w:
1) gospodarstwach domowych;
2) zakładach przemysłowych, wytwórczych lub budowlanych;
3) placówkach handlowych, gastronomicznych, oświatowych lub ochrony zdrowia;
4) urzędach i innych jednostkach organizacyjnych, w których powstają odpady
komunalne;
5) obrębie cmentarzy.
2. Obowiązkiem selektywnej zbiórki objęte są następujące odpady:
1) szkło – w szczególności: opakowania szklane, takie jak: butelki, słoiki oraz
stłuczka szklana wolna od elementów metalowych lub z tworzyw sztucznych;
2) tworzywa sztuczne – w szczególności: opakowania z tworzyw sztucznych
takie jak butelki po napojach, butelki po artykułach spożywczych;
3) papier – w szczególności: opakowania papierowe i kartonowe, opakowania po
napojach lub innych artykułach spożywczych, gazety, czasopisma, zeszyty, książki.
§ 5.1. Odpady niebezpieczne takie jak akumulatory, baterie, należy składować
w specjalnych pojemnikach ustawionych przez przedsiębiorstwo wywozowe.
Pojemniki te będą zlokalizowane w każdym miejscu, w którym będą ustawione
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów a także w innych miejscach wskazanych
przez gminę.
2. Odpady niebezpieczne powinny być usunięte z terenu nieruchomości w ciągu
trzech miesięcy od daty ich wytworzenia.

§ 6.1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną
na terenie danej nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub
weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do
gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne
przepisy.
§ 7. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w wyniku, której wytwarzane są
odpady komunalne powinny gromadzić je w osobnych - odpowiednio dostosowanych
do typu odpadów - pojemnikach.
§ 8.1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości w sposób nieutrudniający
korzystania z nieruchomości osobom do tego upoważnionym.
2. Odbiorem odpadów wielkogabarytowych zajmują się przedsiębiorstwa
wywozowe na zlecenie właściciela nieruchomości.
3. Odpady wielkogabarytowe powinny być usunięte z terenu nieruchomości
w ciągu trzech miesięcy od daty ich wystawienia na zewnątrz obiektów budowlanych.
§ 9.1. Odpady powstałe w wyniku prac związanych z bieżącym remontem lub
modernizacją mogą być gromadzone w specjalnych pojemnikach i kontenerach.
Wywóz tych odpadów odbywa się na koszt właściciela nieruchomości *.
2. Pojemniki i kontenery, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić własność
właściciela nieruchomości lub mogą być oddane w jego posiadanie przez
przedsiębiorstwo wywozowe na czas trwania remontu.
3. Odpady z remontów powinny być usunięte z terenu nieruchomości w ciągu
trzech miesięcy od daty ich wytworzenia.
§ 10. Obowiązek, o którym mowa w § 3 pkt 4 powinien być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie śniegu, lodu lub błota w miejsce niepowodujace zakłóceń w ruchu
pieszych 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 ich zastosowania.
§ 11.1. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w miejscach publicznych
i w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Mycie oraz doraźne naprawy i regulacje pojazdów mechanicznych poza
myjniami oraz warsztatami mogą być wykonywane na prywatnych terenach
w miejscach utwardzonych i skanalizowanych, w sposób umożliwiający po myciu
i naprawie zebranie wody i odpadów do szczelnych pojemników zabezpieczających
te odpady przed dostaniem się do gruntu i wód.
3. Odpady pochodzące z mycia i naprawy pojazdów mechanicznych należy
oddać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie utylizacji takich odpadów.
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Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach
publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 12.1. Odpady stałe należy gromadzić w boksach, kontenerach lub pojemnikach
z przykrywami a w sytuacji wyjątkowej i krótkotrwałej w workach foliowych specjalnie
do tego przeznaczonych, szczelnie zamkniętych w sposób uniemożliwiający dostęp
do odpadów insektom, gryzoniom i innym zwierzętom oraz zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.
2. Odpady komunalne należy zbierać w urządzeniach, których minimalna
pojemność wynosi:
1) 20 l - na każdą osobę zamieszkałą na nieruchomości;
2) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy,
przychodniach i praktykach lekarskich;
3) 20 l – na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, dla restauracji,
baru;
4) 30 l – na osobę zatrudnioną, dla sklepów i punktów usługowych.
3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu,
gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
substancji żrących lub wybuchowych.
4. Pojemniki do składowania leków należy ustawić w aptekach, w miejscach
umożliwiających swobodny dostęp konsumentów.
5. Urządzenia do gromadzenia odpadów stałych winny być ustawione na
utwardzonym placu, w obrębie nieruchomości, w miejscach umożliwiających łatwy
dojazd i dostęp w celu bezpiecznego opróżnienia, w sposób pozwalający na
utrzymanie otoczenia w należytym stanie sanitarnym.
6. Pojemniki na odpady mogą być usytuowane przed nieruchomością w pasie
drogowym, z zastrzeżeniem ust. 7, wyłącznie w razie braku możliwości wystawienia
pojemników na odpady lub usunięcia odpadów z terenu nieruchomości wskutek
braku dojazdu do miejsca składowania.
7. Usytuowanie pojemników w pasie drogowym wymaga dopełnienia obowiązku
uzgodnienia z zarządcą drogi.
8. Urządzenia do zbierania i składowania odpadów komunalnych powinny być
w dobrym stanie technicznym i sanitarnym oraz powinny być okresowo
dezynfekowane nie rzadziej niż jeden raz do roku, na koszt użytkownika
urządzenia *.
9. Kosze uliczne na odpady ustawiane na drogach, chodnikach, przystankach
komunikacyjnych lub innych terenach użyteczności publicznej powinny spełniać
następujące wymagania:
1)
pojemność montowanych koszy nie może przekraczać 120 l;
2) kosze powinny być szczelne a ich stan techniczny należyty, tak aby
zapobiegać wysypywaniu się odpadów na zewnątrz.
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Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 13.1. Odpady komunalne winny być usuwane z terenu nieruchomości oraz
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
2. Niezbędną dla danej nieruchomości częstotliwość wywozu odpadów ustala
właściciel nieruchomości.
3.Usuwanie nieczystości ciekłych powinno odbywać się z częstotliwością
i w sposób zapobiegający zapełnianiu zbiornika bezodpływowego, nie rzadziej
jednak niż raz na sześć miesięcy.
4. W przypadku stwierdzenia, że ustalona częstotliwość nie zapewnia czystości
i porządku, jednostka lub osoba kontrolująca upoważniona przez Wójta Gminy
Radłów może nakazać jej zwiększenie.
§ 14. Nieczystości ciekłe komunalne mogą być unieszkodliwiane w legalnie
działających stacjach zlewnych.
Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 15. Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji skierowanych do składowania odpadów wynosi:
1) w 2006 r – 75 % (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
2) w 2010 r – 50% (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
3) w 2015 r – 35 % (wagowo) całkowitej masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w stosunku do masy odpadów wytworzonych
w roku 2003r tj. 267,0 Mg.
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór
odpadów od mieszkańców nieruchomości.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające
z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 16.1 Zużyte opony i folie wykorzystywane do celów rolniczych, odbierane będą
raz w roku od mieszkańców gminy przez przedsiębiorstwa, które uzyskają
zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych.
2. Informacja o miejscu i terminie wywozu odpadów określonych w ust. 1 zostanie
podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w każdym
sołectwie.

3.Właściciele nieruchomości obowiązani są dostarczyć na własny koszt zużyte
opony i folie, o których mowa w ust. 1 na miejsce wyznaczone w ogłoszeniu,
w terminie umożliwiającym odbiór przez przedsiębiorstwo.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 17.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do:
1) utrzymywania zwierząt w odpowiednich warunkach bytowych oraz * w
sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i zwierząt w szczególności w
pomieszczeniach zamkniętych, kojcach, ogrodzeniach;
2) wyprowadzania psów wyłącznie na smyczy i w kagańcu;
3) usuwania zanieczyszczeń pochodzących od zwierząt z miejsc użyteczności
publicznej;
4) zapewnienia bezpieczeństwa i spokoju w otoczeniu, a w szczególności do
niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru w miejscu publicznym, ogrodzenia terenu,
na którym zwierzę przebywa.
2. Pozostawienie psa bez stałego dozoru dozwolone jest wyłącznie w przypadku,
gdy pies jest uwiązany lub znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie
należycie ogrodzonym, w sposób zapobiegający wydostaniu się psa na zewnątrz
nieruchomości.
3. Właściciele zwierząt domowych są obowiązani do usunięcia, spowodowanych
przez zwierzęta zniszczeń mienia publicznego, w szczególności w zakresie
urządzeń zlokalizowanych na placach, ulicach, parkingach lub innych terenach
użyteczności publicznej.
Rozdział 8
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie
mogą być utrzymywane na nieruchomościach oddalonych co najmniej o 50 m od
budynków szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, miejsc kultu religijnego,
ośrodków zdrowia i urzędów organów administracji publicznej, pod warunkiem
przestrzegania niżej wymienionych zasad:
1) gromadzenie i usuwanie, powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości może odbywać się tylko w sposób zgodny z prawem i nie może
powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych
i podziemnych;
2) utrzymywanie tych zwierząt nie będzie powodować w stosunku do
nieruchomości sąsiednich przekraczania dopuszczalnych norm w zakresie
uciążliwości, w tym hałasu lub odoru;
3) zapewnione będzie przestrzeganie obowiązujących przepisów
sanitarno – epidemiologicznych;
4) hodowane zwierzęta gospodarskie będą zabezpieczone przed opuszczaniem
nieruchomości.
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Rozdział 9
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 19. Na terenie gminy Radłów wyznacza się obszar podlegający obowiązkowej
deratyzacji na nieruchomościach prywatnych, w obiektach użyteczności publicznej
i zakładach pracy.
§ 20. Obowiązek deratyzacji wykonywany jest dwukrotnie w ciągu roku
w następujących terminach:
1) I termin - od 15 do 30 kwietnia;
2) II termin - od 1 do 15 października.
Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 21. Zmiana regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.
§ 22. Traci moc uchwała Nr 181/XXX/98 Rady Gminy w Radłowie z dnia 11 lutego
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Radłów.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.
§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
i w poszczególnych sołectwach Gminy Radłów.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

