
UCHWAŁA NR XXVII/186/12
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Oleśnica po uzyskaniu 
pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica", w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIII/204/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 stycznia 2006 r. roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 

Jacenty Kawecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/186/12 

Rady Gminy Oleśnica 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica 

DZIAŁ I.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica, zwany dalej „Regulaminem", 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) chodniku – rozumie się przez to chodnik określony w art.5 ust.1 pkt.4 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, czyli wydzieloną część drogi publicznej służącą do ruchu pieszego położoną 
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 

2) drodze publicznej – rozumie się przez to określenie zawarte w art.1 w związku z art.4 pkt.2 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Z 2007 r., Nr 19, poz. 115 z późn.zm.), 

3) miejscu zamieszkania – rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi, 

4) mieszkańcu – rozumie się przez to osobę mającą na terenie gminy miejsce zamieszkania w rozumieniu 
przyjętym w niniejszym Regulaminie, 

5) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 
i użyteczności publicznej, 

6) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
- Kodeks cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późn.zm.), 

7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o jakich mowa w art.3 ust.2 pkt.4 ustawy 
o odpadach,czyli odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych 
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych, 

8) odpadach problemowych – rozumie się przez to odpady wskazane w § 18 niniejszego Regulaminu, 

9) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady o jakich mowa w art.3 ust.2 pkt.7 ustawy 
o odpadach, a więc odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów, 

10) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zielone, o których mowa w art 3 ust.2 pkt.8b ustawy 
o odpadach, to jest odpady stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, 
z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, 

11) opakowaniach wielometeriałowych – rozumie się przez to odpady określone w art.2 pkt. 7a ustawy z dnia 11 
mają 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 
produktowej, 

12) przedsiębiorcach odbierających odpady komunalne – rozumie się przez to przedsiębiorcę wpisanego do 
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
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13) regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – rozumie się przez to zakład 
zagospodarowania odpadów spełniający wymogi określone w art.3 ust.3 pkt.15c ustawy o odpadach, 

14) terenach przeznaczonych do użytku publicznego – rozumie się przez to miejsca publiczne służące do 
zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji 
i edukacji, 

15) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2010 r. Nr 185, 
poz.1243 z późn.zm.), 

16) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r. poz. 391), 

17) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością, przy czym w wypadku, gdy nieruchomość zabudowana jest budynkami 
wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali – obowiązki właścicieli nieruchomości 
obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 
czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn.zm.), 

18) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica, 

19) WPGO – rozumie się przez to wojewódzki plan gospodarki odpadami, o którym mowa w art.14 ust.1 ustawy 
o odpadach, 

20) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny bądź zespół takich 
budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich osób wraz z budynkami garażowymi 
i gospodarczymi, 

21) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający więcej niż dwa lokale 
mieszkalne bądź zespół takich budynków, 

22) zarządcy dróg – rozumie się przez to zarządcę drogi w rozumieniu art.19 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych, 

23) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiornik bezodpływowy, o jakim mowa w art.2 ust.1 pkt. 
5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

24) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na 
tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, 

25) zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art.4 ust.17 ustawy o ochronie co odpowiada 
treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, ze jest to każde zwierzę 
utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu 
domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa, 

26) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych 
i produkcyjnych, zgodnie z treścią art.2 pkt.1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o hodowli i rozrodzie zwierząt 
gospodarskich z późn.zm., 

27) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciele lub innej 
osoby, pod której opieką trwale pozostawały; zgodnie z art.4 ust.16 ustawy o ochronie zwierząt. 

DZIAŁ II.
Obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do: 

1) utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości oraz 
utrzymywania we właściwym stanie technicznym i sanitarnym znajdujących się na jej terenie urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury, 

2) usuwania z elewacji budynków, ogrodzeń, instalacji i innych obiektów przynależnych do nieruchomości, 
ogłoszeń i reklam zamieszczonych na nich bez zachowania trybu przewidzianego prawem, aktów wandalizmu 
naruszających porządek i ład publiczny oraz zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta, w tym przez 
ptaki, 
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3) uprzątnięcia sopli lodowych i śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się 
w sposób niezagrażający życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt, 

4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, chwastów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, a także z chodnika 
położonego wzdłuż nieruchomości, 

5) gromadzenia uprzątniętego błota, śniegu i lodu w miejscach nie powodujących uciążliwości dla osób trzecich, 

6) niezwłocznego usuwania oblodzeń z chodnika położonego wzdłuż nieruchomości. 

§ 3. Zarządcy dróg obowiązani są do: 

1) utrzymania czystości i porządku na drogach, 

2) pozbywania się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powodujących utrudnienia dla uczestników ruchu 
korzystających z dróg. 

§ 4. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie zapewniającym 
odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub innych urządzeń do tego przeznaczonych przy 
zachowaniu wymogów określonych w przepisach odrębnych. W szczególności ścieki takie nie mogą być 
odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu. 

§ 5. Drobne naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi (z wyłączeniem napraw 
blacharsko-lakierniczych) związane z bieżącą eksploatacją pojazdów mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, 
w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, oraz pod 
warunkiem, że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z odpadami 
powstającymi w trakcie naprawy będzie zgodny z przepisami szczegółowymi. 

DZIAŁ III.
Zasady postępowania z odpadami komunalnymi 

Rozdział 1.
Zasady zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych 

§ 6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych wyłącznie do przeznaczonych do tego celu pojemników lub worków. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych i umieszczania 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach bądź workach, według ich przeznaczenia. 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: 

1) papier, tektura (makulatura, karton), 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

12) zużyte opony, 

13) odpady zielone. 

§ 8. Właściciele nieruchomości, którzy nie są podłączeni do sieci kanalizacyjnej, zobowiązani są do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej 
lub przetwarzania ich w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 
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Rozdział 2.
Wymagania dotyczące urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz gromadzenia 

nieczystości ciekłych 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki 
służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o następujących właściwościach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) w gospodarstwach domowych liczących od 1 do 6 osób: 

- pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l albo 240 l, 

- po jednym worku 120 l z folii LDPE lub pojemnik o pojemności 110 l lub 120 l oddzielnie na każdą 
frakcję odpadów o ujednoliconych kolorach, w tym: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę, 

b) w gospodarstwach domowych liczących powyżej 6 osób: 

- pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l albo 240 l 

- po jednym worku 120 l z folii LDPE lub pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l albo 240 l oddzielnie na 
każdą frakcję odpadów o ujednoliconych kolorach, w tym: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę, 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

- pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 240 l lub 1100 l albo kontener o pojemności 5,0 
m³ lub 7,0 m³, 

- pojemniki o pojemności 240 l lub 1100 l albo 2,5 m³ oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę, 

3) w szkołach, przedszkolach: 

- pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l, 

- pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę, 

4) w lokalach handlowych: 

- pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110 l lub 120 l, 

- pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę, 

5) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych zakładach pracy w zależności od ilości 
zatrudnionych osób: 
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- pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120 l, 240 l lub 1100 l, 

- pojemniki o pojemności 120 l, 240 l lub 2,5 m³ oddzielnie na każdą frakcję odpadów, w tym: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę. 

2. Pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów powinny być opisane poprzez określenie rodzaj 
odpadu lub odpowiednio oznaczone, przy czym dopuszcza się by były one oznaczone poprzez zastosowanie 
odpowiedniego koloru całego pojemnika bądź też jego pokrywy. Wymagane są następujące oznaczenia 
pojemników: 

- w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- w kolorze zielonym na szkło, 

- w kolorze niebieskim na makulaturę. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości lokalizując posadowienie pojemników przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
a w razie braku możliwości spełnienia wymogów zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu zobowiązani są 
do takiego posadowienia pojemnika bądź pojemników, by zapewnić do nich bezkolizyjny dostęp dla 
przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie oraz dezynfekcje i dezynsekcje w miarę potrzeb. 

3. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów 
określonych frakcji obciąża przedsiębiorcę odbierającego odpady, jeżeli umowa zawarta pomiędzy Gminą Oleśnica 
a przedsiębiorcą tak stanowi. 

§ 11. 1. W miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych, a także podanych do publicznej wiadomości 
mieszkańców, Gmina Oleśnica udostępnia dla mieszkańców punkty selektywnego zbierania odpadów 
następujących frakcji: 

a) odpady typu PET, 

b) szkło, 

c) papier. 

2. Zabrania się wrzucania do pojemników posadowionych w punktach selektywnego zbierania odpadów 
innych, niż wymienione w ust.1. 

§ 12. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, a w szczególności: przystanki komunikacyjne, parki, 
place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o pojemności 35 l lub 60 l. 

2. Dopuszcza się, aby tereny wskazane w ust.1, były wyposażone w pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l. 

3. Właściciel nieruchomości, o których mowa w ust.1, zobowiązani są do systematycznego opróżniania koszy 
lub pojemników oraz do utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są na własny koszt do podłączenia nieruchomości do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

2. W przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie bądź ekonomicznie nieuzasadniona, 
właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków 
lub zbiornik bezodpływowy o wielkości odpowiedniej do potrzeb. 

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

§ 14. 1. Odpady komunalne: 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 5Id: 27F278BF-D077-4C42-ABB0-0ACDC28AB36D. Podpisany



1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbiera wybrany w drodze przetargu 
zorganizowanego przez gminę przedsiębiorca, który zawarł z gminą umowę na odbiór lub odbiór 
i zagospodarowanie odpadów, 

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady 
komunalne, odbiera przedsiębiorca, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę bądź przedsiębiorca 
z którym umowę zawarła gmina po uprzednim podjęciu uchwały, o której mowa w art. 6c ust.2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umowy w zakresie pozbywania się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w tym 
zakresie. 

§ 15. 1. W przypadkach wskazanych w ust.1 § 14 odbiór odpadów komunalnych dokonywany będzie przez 
przedsiębiorcę, z którym Gmina Oleśnica zawarła umowę. 

2. Odbiór odpadów, o którym mowa w ust. 1, dokonywany będzie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych dwa razy w miesiącu kalendarzowym. 

3. Odbiór nieczystości ciekłych, o którym mowa w § 14 ust.2 następował będzie zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą. 

§ 16. W przypadku wskazanym w § 15 ust.1 i 2 odbiór odpadów komunalnych, selektywnie zebranych 
i zmieszanych następował będzie według harmonogramu ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Gminą 
a przedsiębiorcą. 

§ 17. 1. Za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza na rzecz gminy 
opłatę w wysokości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
wyliczoną w oparciu o stawki opłat ustalone przez radę gminy w drodze uchwały. Termin, częstotliwość i tryb 
uiszczania opłaty określa odrębna uchwała rady gminy. 

2. Za opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości uiszcza opłatę na rzecz 
przedsiębiorcy wykonującego przedmiotową usługę, na zasadach wskazanych w zawartej z nim umowie. 

DZIAŁ IV.
Zasady postępowania z odpadami problemowymi 

§ 18. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielania z odpadów komunalnych: 

1) odpadów zielonych, 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

3) zużytych baterii i akumulatorów, 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

7) zużytych opon, 

8) innych odpadów niebezpiecznych 

oraz zbierania i pozbywania się ich zgodnie z zasadami określonymi w § 19 – 26 Regulaminu. 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do umieszczania odpadów zielonych w zielonych workach 
z folii LDPE o pojemności 120 l. 

2. Odpady zielone odbierane są raz na dwa miesiące począwszy od miesiąca kwietnia do października danego 
roku przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym gmina 
podpisała umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

3. Dopuszcza się składowanie odpadów w przydomowych kompostowniach zlokalizowanych na terenie 
nieruchomości. 

§ 20. 1. Przeterminowane leki i opakowania po lekach należy przekazywać i umieszczać wyłącznie w punktach 
do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach i placówkach zdrowia. 
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2. Wykaz aptek i placówek zdrowia, o których mowa w ust. 1, zostanie podany do publicznej wiadomości 
właścicieli nieruchomości poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych gminy oraz tablicach ogłoszeń 
w poszczególnych sołectwach. 

§ 21. 1. Chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) należy umieszczać wyłącznie 
w specjalnie utworzonych punktach do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Wykaz punktów przeznaczonych do odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1, zostanie podany do 
publicznej wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych gminy oraz 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

§ 22. 1. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych, zgodnie 
ze wskazaniami zawartymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U.Nr 79, poz666 
zpóźn.zm.). 

2. Wykaz punktów przeznaczonych do odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1, zostanie podany do 
publicznej wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych gminy oraz 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

§ 23. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego 
wyznaczonych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz.U Nr 180, poz. 1495 z późn.zm.). 

2. Wykaz punktów przeznaczonych do odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1, zostanie podany do 
publicznej wiadomości właścicieli nieruchomości poprzez zamieszczenie go na stronach internetowych gminy oraz 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach. 

§ 24. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne, z którym gmina zawarła umowę. 

§ 25. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w kontenerach przeznaczonych do tego typu 
odpadów, które na zlecenie właściciela nieruchomości odpłatnie dostarczy mu przedsiębiorca świadczący usługi 
w tym zakresie. 

§ 26. Zużyte opony odbierane są dwa razy w roku przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 
z którym gmina zawarła umowę. 

§ 27. 1. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie 
znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzenia „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego 
użytkowania wyrobów zawierających azbest”, przeprowadzenia inwentaryzacji (spisu z natury) wyrobów 
zawierających azbest . 

2. Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie występują wyroby 
zawierające azbest, ma ponadto obowiązki: oznakowania pomieszczeń, gdzie znajdują się urządzenia lub instalacje 
z wyrobami zawierającymi azbest – odpowiednim znakiem ostrzegawczym dla azbestu, opracowania 
i wywieszenia na widocznym miejscu instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia 
z wyrobami zawierającymi azbest, zaznaczenia na planie sytuacyjnym terenu miejsc z wyrobami zawierającymi 
azbest. 

3. Obowiązki i postępowanie właścicieli i zarządców przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów 
lub terenów określa szczegółowo „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Oleśnica” 
zatwierdzony odrębną uchwałą rady gminy. 

§ 28. W każdym czasie, za odpowiednia opłatą, właściciel nieruchomości może zlecić przedsiębiorcy 
świadczącemu usługi w określonym zakresie, odbiór odpadów, wymienionych w § od 24 do 26 Regulaminu. 

DZIAŁ V.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 29. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami gmina prowadziła będzie działania zmierzające do: 

1) objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% 
mieszkańców gminy, 

2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 
składowanie, 
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3) zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie, 

4) upowszechnienia systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze całej 
gminy, 

5) całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

DZIAŁ VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie 

§ 30. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki 
nad tymi zwierzętami, a w szczególności do nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 
z niego. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób 
nie stwarzający uciążliwości dla osób trzecich, w tym znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach. 

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 
przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej 
na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. 

§ 31. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące 
do rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela nieruchomości 
zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych 
lub gastronomicznych. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust.2 nie stosuje się w stosunku do psów przewodników dla osób niewidomych. 

§ 32. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, takich jak parki, chodniki, ulice, skwery 
i zieleńce. 

§ 33. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. Z 3 kwietnia 2012 r. poz. 361). 

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie (w tym: ptactwo) mogą być 
utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi 
warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z późn.zm., 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do 
o0bszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany : 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp., 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki 
pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych, 

4) składować i przechowywać obornik na płytach obornikowych, a gnojowicę w specjalnych 
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zbiornikach na płynne odchody, wykonanych i posadowionych zgodnie z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 

§ 34. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała rady gminy 
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Oleśnica”. 

Dział VII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji terminy jej przeprowadzania 

§ 35. 1. W przypadku wystąpienia na terenie nieruchomości gryzoni, właściciele nieruchomości zobowiązani są 
do niezwłocznego przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji. 

2. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji przynajmniej raz w roku są nieruchomości zajęte pod 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów 
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych. 

DZIAŁ VIII.
Postanowienia końcowe 

§ 36. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Oleśnica. 
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