Projekt
z dnia 31 maja 2022 r.
Zatwierdzony przez......

UCHWAŁA NR...................
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU
z dnia .................... 2022 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2022 r, poz.559 zpóźn.zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. póz. 888 z późn, zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Kluczborku uchwala Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kluczbork o następującej treści:
Rozdział l.

Postanowienia ogólne

§ l. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

l) bioodpadach (BIG) - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. l pkt l ustawy o odpadach;
2) działce rekreacyjnej - należy przez to rozumieć nieruchomość określoną w art. 6j, ust. 3b u.c.p.g;
3) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym Gmina zawarła umowę na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli niei-uchomości objętych gminnym systemem
gospodarki odpadami komiinalnymi jak również przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności
regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kluczborka oraz przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych;
4) właścicielach nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnyminależy rozumieć właścicieli nieruchomości zamieszkanych oraz niemchomości, które w części stanowią
niemchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części stanowią nieruchomość, na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

5) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. l pkt 7 ustawy
o odpadach;

6) niesegregowanych (zmieszanych) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć pozostałe po
segregowaniu odpady komunalne zbierane do typowych pojemników stanowiących wyposażenie
nieruchomości;

7) odpadach z metali i tworzyw sztucznych - należy przez to rozumieć odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomaterialowe wysegregowane ze strumienia odpadów
komunalnych;

8) odpadach ze szkła - należy przez to rozumieć odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
9) odpadach z papieru i tektury - należy przez to rozumieć odpady z papiem, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
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10) odpadach komunalnych wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które
nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach
stanowiących wyposażenie niemchomości;
11) odpadach problemowych - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: odpady
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady
niebezpieczne, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, zużyte opony,
tekstylia i odzież;
12) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt
domowych;
13) osobach utrzymujących zwierzęta gospodarskie - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów
zwierząt gospodarskich;
14) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć miejsce,
w którym przyjmowane są wybrane frakcje selektywnie zebranych odpadów od właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Kluczbork, w ramach złożonej deklaracji;

15) rodzinnych ogrodach działkowych (ROD) - należy przez to rozumieć ogrody w rozumieniu ustawy
o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 gnidnia 2013 r. (Dz. U. z 2021 r. póz, 1073);
16) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach
(Dz. U. z 2022 r. póz. 699);
17) ustawie o ochronie zwierząt - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (Dz. U. z 2022 r.póz. 572);
18) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku (ucpg) - należy przez to rozumieć ustawę z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości {porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.
póz. 888 z późn.zm.);

19) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to podmioty określone w art. 2 ust. l pkt 4 u.c.p.g;
20) nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - w rozumieniu przepisu
art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r.póz. 2351 z późn. zm.);
21) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem,
mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki
wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do
trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i dnigie piętro) plus poddasze użytkowe;
22) zabudowie śródmiejskiej - należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu §
3 pkt l Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. póz.1065 z późn.
zm.);
23) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi
i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje mieszkalne (parter,
pierwsze i dmgie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma
wejściami;
24) zbieraniu odpadów - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. l pkt 34 ustawy o odpadach;
25) zwierzętach domowych - w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt;
26) zwierzętach gospodarskich - w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt.
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Rozdział 2.

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku
publicznego

§ 3. l. Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów komunalnych:
l) papier i tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) przeterminowane leki;
12) chemikalia;

13) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
14)zużyte opony;

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
16) odpady niebezpieczne;
17) tekstylia i odzież.

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. l, powinny być zbierane i odbierane w sposób określony
w rozdziale 4 niniejszego Regulaminu,

3. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
z podziałem na:

l) odpady z metali i tworzyw sztucznych;
2) odpady z papieru i tektury;
3) odpady ze szkła;
4) bioodpady;

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
6) odpady problemowe.

4. Odpady opakowaniowe wymienione w ust. l pkt 1-4 przed umieszczeniem ich w odpowiednim
pojemniku lub worku, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, powinny być trwale zgniecione.
5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w ust. l pkt 1-5, nie powinny być
zanieczyszczone resztkami żywności, tłuszczami, olejami, farbami oraz nie powinny zawierać mokrego
papieru i mokrej tektury.

§4. l. Właściciele niemchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczenia chodnika położonego
wzdłuż niemchomości ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń.
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2. Obowiązek określony w ust. l dotyczy także innych części niemchomości służących do użytku
publicznego.
3. Właściciele niemchomości obowiązani są do usuwania na bieżąco sopli lodu z okapów, rynien
i innych części elewacji oraz nawisów śniegu z dachu stwarzających zagrożenie dla przechodniów.

4. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady
z zachowaniem postanowień § l l ust. l.

5. Zakaziije się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
6. Obowiązki określone w ust. 4 i 5 dotyczą właścicieli niemchomości bądź innych podmiotów
zobowiązanych do oczyszczania chodników.

§ 5. Właściciele nienichomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego
ich opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia.
§ 6. l. Na nieruchomościach lub ich częściach, w szczególności na chodnikach i podwórkach:

l) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający
ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą
być bezpośrednio odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi;
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu
wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego
przeznaczonych;

2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, parkingach,
terenach zielonych oraz w parkach i lasach.
Rozdział 3.

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§7. l. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych powstających na terenie nieruchomości:
l) worki o pojemności 120 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 11001;

3) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3;
4) inne specjalistyczne pojemniki i kontenery (np. big-bag, kontenery na gruz, pojemniki typu "dzwonigloo" na szkło, pojemniki siatkowe o pojemności l,5m3 i 2,5 m3 przeznaczone na odpady typu "PET"),
2. Odpady komunalne, z zastrzeżeniem określonym w ust. 3, należy zbierać w pojemnikach wyłącznie do
tego celu przeznaczonych o ujednoliconych oznaczeniach kolorem:
l) żółtym, z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

2) niebieskim, z napisem "Papier" z przeznaczeniem na odpady z papiem i tektury;
3) brązowym, z napisem "Bio" z przeznaczeniem na bioodpady;
4) zielonym, z napisem "Szkło" z przeznaczeniem na odpady zbierane łącznie ze szkła białego
i kolorowego;
5) czarnym, grafitowym lub ciemnoszarym z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

3. W zabudowie jednorodzinnej odpady z metali i tworzyw sztiicznych, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, odpady ze szkła oraz z papieru i tekttiry należy zbierać w szczelnych workach z tworzywa
wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych oznaczeniach kolorem:
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l) żółtym z napisem "Metale i tworzywa sztuczne" z przeznaczeniem na odpady z metali i tworzyw
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

2) niebieskim z napisem "Papier" z przeznaczeniem na odpady z papieru i tektury;

3) zielonym z napisem "Szkło" z przeznaczeniem na odpady zbierane łącznie ze szkła białego
i kolorowego.

4. W zabudowie jednorodzinnej w sytuacjach zwiększenia ilości bioodpadów dozwolone jest
gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa wyłącznie do tego celu przeznaczonych,
o ujednoliconych oznaczeniach kolorem brązowym, z napisem "Bio" z przeznaczeniem na bioodpady.
5. W przypadku samodzielnego prowadzenia robót remontowo-budowlanych właściciel nieruchomości
zobowiązany jest do podstawienia pojemnika służącego do gromadzenia odpadów budowlanorozbiórkowych powstających w wyniku prowadzenia powyższych robót.
§ 8. l. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej w szczególności w parkach, na
skwerach, przystankach komunikacji, ciągach pieszo-jezdnych odpady zbiera się w koszach ulicznych.
2. Ustala się minimalną pojemność dla koszy ulicznych 30 litrów.
3. Kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób aby były ogólnie dostępne.
4. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcję
nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 9. l. Właściciel nienichomości zapewnia we własnym zakresie wyposażenie nieruchomości w typowe
pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych o parametrach szczegółowo określonych w odrębnej
uchwale w ilości uwzględniającej ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, ilość osób korzystających
z pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości oraz częstotliwość odbioru odpadów komunalnych
z nieruchomości.

2. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być zbierane w pojemnikach lub
workach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.
§ 10. l. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one
zbierane w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami
określają przepisy odrębne (ustawa o odpadach).

2. Odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej na terenie danej
nieruchomości, w szczególności odpady opakowaniowe z punktów handlowych i usługowych, właściciel
niemchomości zobowiązany jest zagospodarować zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.
§ 11. l. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich
użytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób niepowodujący uciążliwości iutnidnień dla
mieszkańców nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich.

2. Właściciel niemchomości objętej gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
zobowiązany jest wystawić przed nieruchomość pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów
komunalnych w dniu odbioni odpadów do godz. 600, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku gdy miejsce gromadzenia odpadów zlokalizowane jest w miejscu ze swobodnym
dostępem, bez konieczności wstępu na teren nieruchomości (np. altana śmietnikowa), właściciel
nieruchomości nie ma obowiązku wystawiania pojemników lub worków do gromadzenia odpadów przed
nieruchomość.

4. Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym, na
równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
5. W przypadku braku miejsca na nieruchomości, w szczególności na terenie zabudowy śródmiejskiej,
dopuszcza się ustawienie pojemników na nieruchomości sąsiedniej lub korzystanie ze wspólnej altany
śmietnikowej za zgodą ich właściciela.
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6. W przypadku niemchomości, na których ze względów technicznych występują tmdności w lokalizacji
pojemników do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się stosowanie wspólnych pojemników dla
niemchomości, które w części stanowią niemchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części
niemchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
7. Zakazuje się gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami, właściciel nieruchomości,
uwzględniając parametry określone w§ 9 ust. l i ust. 2, jest zobowiązany do utrzymania należytego stanu
sanitarnego i porządkowego w miejscu ustawienia pojemników do zbierania odpadów.
8. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych
i terenach użyteczności publicznej.

§12. l. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady w takim stanie
sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie
powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

2. Utrzymanie pojemników na odpady w należytym stanie sanitarnym należy zapewnić poprzez ich
mycie i dezynfekcję nie rzadziej niż dwa razy na rok.

3. W przypadku określonym w§ 11 ust. 5 i6 wszystkie obowiązki związane z miejscem ustawienia
i utrzymaniem pojemników we właściwym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym ciążą na
korzystających z pojemników.
Rozdział 4.

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

§13. l. Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo z częstotliwością
zapewniającą utrzymanie należytego porządku wokół pojemników.
2. Częstotliwość odbioru odpadów uzależniona jest od:
l) rodzaju odpadów;
2) rodzaju zabudowy;
3) rodzaju niecuchomości.

3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbiom niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych:

l) z terenu niemchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z terenu nienichomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy na tydzień;
3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów z metali i tworzyw sztucznych:
l) z terenu niemchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) z terenu niemchomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbiom bioodpadów stanowiących odpady
komunalne:

l) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej w okresie od l kwietnia do 31 października
nie rzadziej niż raz na tydzień, a w okresie od l listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie;

2) z terenu niemchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) z terenu niemchomości niezamieszkałych w okresie od l kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz
na dwa tygodnie, a w okresie od l listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na miesiąc.
6. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbiom odpadów ze szkła:

Id: 7FFB4DCC-B6A9-474C-9550-4B6ADBE8BBA4. Projekt

Strona 6

ł) z terenu niemchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3) z terenu niemchomości niezaniieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
7. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów z papiem i tektiiry:
l) z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2) z teremi niemchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż raz na tydzień;
3) z terenu nierochomości niezamieszkałych nie rzadziej niż raz na miesiąc.
8. Ustala się, że opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się z częstotliwością niedopuszczającą
do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż:

l) w okresie od l kwietnia do 31 października dwa razy w tygodniu;
2) w okresie od l listopada do 31 marca raz w tygodniu.
9. Szczegółowy zakres oraz częstotliwość odbiom odpadów komunalnych od właścicieli nienłchomości
określa odrębna uchwała Rady Miejskiej w Kluczborku.
10. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi, w uzgodnieniu z Gminą określi szczegółowy harmonogram
odbioru z uwzględnieniem częstotliwości ota'eslonej w niniejszym Regulaminie.
11. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do charaktem prowadzonej
działalności i ilości wytwarzanych odpadów.

§ 14. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach określonych
w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu i przekazywać firmie wywozowej.

§15. l. Odpady z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe należy
zbierać łącznie:

l) na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych w pojemnikach,
2) w zabudowie jednorodzinnej w workach,

zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu i przekazywać firmie
wywozowej.

§16. l.Bioodpady należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu
i przekazywać firmie wywozowej.

2. Na terenie niemchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się
możliwość kompostowania w przydomowych kompostownikach bioodpadów stanowiących odpady
komunalne i wykorzystania ich na własne potrzeby.

3. Przydomowy kompostownik bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może stwarzać
uciążliwości w zakresie przykrych zapachów oraz muszą być zachowane warunki sanitarne dla procesu
fermentacyjnego.

4. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości przydomowego kompostownika oraz
właściwego, selektywnego gromadzenia w nim bioodpadów właściciel nie ma obowiązku wyposażenia
niemchomości w pojemnik do ich gromadzenia.

5. Posiadanie przydomowego kompostownika, jak również jego likwidację, właściciel nieruchomości
jest zobowiązany zgłosić w Urzędzie Miejskim w ciągu 14 dni od zmiany dotychczasowego sposobu
zagospodarowania bioodpadów, przez złożenie nowej deklaracji.
6. Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, powstające
w znacznych ilościach na nieruchomościach należy gromadzić odrębnie od innych bioodpadów
stanowiących odpady komunalne i przekazywać bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komimalnych.
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7. Odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, powstające
na terenach ogrodów działkowych w całości powinny być przeznaczone do kompostowania.
§ 17. l. Odpady ze szkła należy zbierać;

l) na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych w pojemnikach,
2) w zabudowie jednorodzinnej w workach,

zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu i przekazywać firmie
wywozowej.

§ 18. l. Odpady z papieru i tektuiy należy zbierać:
l) na terenie zabudowy wielorodzinnej oraz na nieruchomościach niezamieszkałych w pojemnikach,
2) w zabudowie jednorodzinnej w workach,

zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 3 niniejszego Regulaminu i przekazywać firmie
wywozowej.

§ 19. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są:
l) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji:
a) w zabudowie jednorodzinnej raz na kwartał,

b) w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące;
2) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 20. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest:

l) przez firmę wywozową w ramach zorganizowanej akcji:
a) w zabudowie jednorodzinnej raz na kwartał,
b) w zabudowie wielorodzinnej raz na dwa miesiące;

2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt, w ilości
nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu;
3) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 21. Zużyte baterie i akumulatory należy:

l) gromadzić w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych (w ramach realizowanego programu
edukacyjnego dla uczniów) oraz w innych obiektach użyteczności publicznej;
2) gromadzić w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną lub
usługową w zakresie wymiany baterii lub akumulatorów;
3) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§22. l. PrzeteiTninowaae leki należy:

l) gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach i w innych wyznaczonych punktach na
terenie Gminy;
2) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Wykaz punktów ustawienia pojemników zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie
www.kluczbork.eu.

§23. l. Pozostałe odpady określone w § 3 ust. 3 pkt 6 należy zbierać i przekazywać samodzielnie do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

2. Sposób świadczenia usług w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych określa odrębna uchwała.
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§ 24. l. Właściciele niemchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania
i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie niemchomości są zobowiązani do zawarcia
umów z firmą wywozową, z uwzględnieniem wamnków określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przechowywania i okazywania
osobom upoważnionym do kontroli aktuakej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady oraz
dowodów zapłaty za tę usługę.

§ 25. l. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż l raz na dwa miesiące.
2. Nieczystości ciekłe powinny być wywożone samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego.
3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
Rozdział 5.

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 26. Gmina jest zobowiązana do:
l) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
szfcicznych oraz papiem i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami
ochrony środowiska;

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w stnimieniach
odpadów komunalnych;
4) wyeliminowania nielegalnego składowania odpadów;
5) zmniejszenia ilości bioodpadów unieszkodliwianych przez składowanie;
6) zmniejszenia masy odpadów przekazywanych do składowania.
Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 27. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 28. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad
tymi zwierzętami w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.
3. Zwolnienie ze smyczy psów jest dozwolone wyłącznie na terenie nienichomości należycie ogrodzonej,
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów.
Rozdział 7.

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§29. l. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych
w granicach administracyjnych miasta Kluczborka. Zakaz ten obejmuje: konie, bydło, trzodę chlewną, owce
i kozy.

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem
niemchomości:

l) o zabudowie wielorodzinnej;
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2) zabudowanych budyiikami mieszkalnymi jednorodzinnymi położonymi na terenach o zabudowie
wielorodzinnej;
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego.
3. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności dla
nieruchomości sąsiednich.

4. 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 m od granicy
nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z niemchomości sąsiednich.

5. Zakazy określone w ust. l i 2 nie dotyczą rolników posiadających gospodarstwo rolne położone
w granicach administracyjnych miasta i będących płatnikami podatku rolnego do Gminy.
Rozdział 8.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 30. l. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób
fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, urzędów, organów administracyjnych, podmiotów
leczniczych, zakładów opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,
placówek kulturalno-oświatowych
- są objęte obowiązkową deratyzacją.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. l przeprowadzana jest przez właścicieli nienichomości
i na ich koszt dwa razy w roku w terminach:
l) od 1-30 kwietnia każdego roku;
2) od 1-30 listopada każdego roku.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 31. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 32. Traci moc uchwała nr XXLIV/662/22 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork.
§33. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kluczbork jest konieczne z uwagi na wszczęcie postępowania nadzorczego przez Wojewodę
Opolskiego - Wydział Prawny i Nadzoru wobec uchwały nr XLIV/662/22 Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Kluczbork. Zastrzeżenia dotyczyły zapisów Regulaminu w§ 6, §28, §29i § 30, które uznano za
przekroczenie delegacji ustawowej określonej wart.4ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym przedmiotowe zapisy zostały zmienione zgodnie z zaleceniem Nadzoru
Wojewody w nowej uchwale.

BuiTnistrz Miasta
Klye^feorka

Jarosław Kielar
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