
UCHWAŁA NR LII/349/2014
RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca Uchwała Nr XLII/284/2013 Rady 
Miejskiej z dnia 21 listopada 2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ziębice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach:
M. Domagała

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 września 2014 r.

Poz. 3778



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/349/2014

Rady Miejskiej w Ziębicach

z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice 
w zakresie:

1) wymagań utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 
zielonych;

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

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobów pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) obowiązków właścicieli i innych osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów użytku wspólnego;

5) wymagań odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 
zakazu utrzymywania ich w poszczególnych nieruchomościach i wskazanych w niniejszym Regulaminie 
obszarach;

6) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

7) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO).

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Na terenie Gminy Ziębice obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących rodzajów 
odpadów:

1) szkło (bezbarwne i kolorowe);

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3778



2) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 
i komunalne odpady zielone);

3) papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady 
niebędące szkłem, odpadem zielonym ulegającym biodegradacji lub odpadem wskazanym w pkt 4) – 9);

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) zużyte baterie i akumulatory;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe;

8) zużyte opony;

9) komunalne odpady niebezpieczne (w tym przeterminowane leki i chemikalia).

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt 4) – 9) należy zbierać 
w pojemnikach określonych w rozdziale 4.

4. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek:

1) uprzątania błota, śniegu i lodu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położonych na częściach 
nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, 
w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, 
z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji;

2) uprzątania i usuwania zanieczyszczeń innych niż wymienione w pkt. 1), w tym opadłych liści, z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego.

5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na terenie 
nieruchomości wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego celu poprzez zapewnienie odprowadzania 
ścieków do kanalizacji sanitarnej zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gromadzenie ścieków 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki nie mogą być 
odprowadzanie do zbiorników wodnych do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.

6. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane poza warsztatami 
naprawczymi na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że:

1) nie spowodują zagrożenia dla środowiska;

2) odpady powstałe w związku z prowadzeniem napraw gromadzone są w pojemnikach do tego 
przeznaczonych i przekazane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników

§ 3. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Ziębice, stosować należy:

1) w przypadku gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych:

a) w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej innej niż określonej w ppkt b. - pojemniki 
o pojemności co najmniej 60 litrów (tj. 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów lub 1100 litrów) wykonane 
z tworzywa sztucznego lub metalu dostosowanego swoją grubością do ilości i rodzaju odpadów;

b) w zabudowie wielorodzinnej (liczącej nie mniej niż 8 lokali lub gospodarstw domowych) - pojemniki 
o pojemności co najmniej 240 litrów lub kontenery o pojemności co najmniej 1100 litrów (tj. 
1100 litrów, 7000 litrów, 10000 litrów, 11000 litrów) wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu 
dostosowanego swoją grubością do ilości i rodzaju odpadów;

2) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:
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a) w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie wielorodzinnej innej niż określonej w ppkt b. - stosuje się 
pojemniki o pojemności co najmniej 60 litrów (tj. 60 litrów, 120 litrów, 240 litrów) wykonane 
z tworzywa sztucznego lub metalu dostosowanego swoją grubością do ilości i rodzaju odpadów;

b) w zabudowie wielorodzinnej (liczącej nie mniej niż 8 lokali lub gospodarstw domowych) - pojemniki 
o pojemności co najmniej 240 litrów wykonane z tworzywa sztucznego lub kontenery o pojemności co 
najmniej 1100 litrów (tj. 1100 litrów, 7000 litrów, 10000 litrów, 11000 litrów) wykonane z tworzywa 
sztucznego lub metalu dostosowanego swoją grubością do ilości i rodzaju odpadów.

2. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1) – 3) 
na nieruchomości innej niż zabudowana budynkiem mieszkalnym obejmującym:

1) nie więcej niż siedem lokali, na której powstają odpady komunalne, następuje w pojemnikach, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1) ppkt. a) lub pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 2) ppkt. a);

2) więcej niż siedem lokali, na której powstają odpady komunalne, następuje w pojemnikach, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1) ppkt. b) lub pkt 2) ppkt. b).

3. W wyjątkowych sytuacjach, przy wykonywaniu obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, gdy odpady 
nie mieszczą się w pojemnikach (np. w przypadku: sezonowego koszenia trawy, zbiórki liści) – do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, oprócz pojemników, 
mogą być używane worki o pojemności 120 litrów oznaczone w sposób określony w ust. 5.

4. Do wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów zobowiązani są 
właściciele nieruchomości.

5. Pojemniki i worki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych 
w § 3 ust. 1 pkt 1) - 3) powinny być utrzymane w kolorze:

1) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,

2) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zielonych i innych 
biodegradowalnych,

3) szarym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru, metali i opakowań 
wielomateriałowych, tworzyw sztucznych oraz popiołów i pozostałych suchych zmieszanych odpadów 
komunalnych.

6. W przypadku braku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów pojemniki przeznaczone do zbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych powinny być utrzymane w kolorze czarnym.

7. Pojemniki na gromadzone odpady komunalne powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 
opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych 
do odbioru odpadów.

8. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu na tle o powierzchni 
o wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm, odpowiadający kolorom dla danego rodzaju odpadu określonym 
w ust. 3, widoczny napis:

1) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 3 pkt 1);

2) „ODPADY ZIELONE I INNE BIODEGRADOWALNE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego 
w ust. 3 pkt. 2);

3) „PAPIER, TWORZYWA SZTUCZNE, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE, METAL, POPIOŁY 
ORAZ POZOSTAŁE SUCHE ZMIESZANE” – w przypadku pojemnika na odpady określonego 
w ust. 3 pkt 3);

4) w przypadku braku prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych na pojemniku określonym 
w ust. 4 należy umieścić napis: „ZMIESZANE”.

9. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny być dostosowane do 
indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 30 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;
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2) 1 litr na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych;

3) 10 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 60 litrów na jeden lokal. Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów;

4) 5 litrów na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

5) 120 litrów dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych;

6) 60 litrów na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych;

7) 10 litrów na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji;

8) 10 litrów na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 
każdego roku i 1 litr poza tym okresem;

9) 3 litry na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy.

10. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów ze szkła, powinny mieć łączną 
pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 8 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) 0,25 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych;

3) 4 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 60 litrów na jeden lokal. Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów;

4) 1 litr na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

5) 15 litrów dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych;

6) 15 litrów na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych;

7) 3 litry na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji;

8) 3 litry na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 
każdego roku i 1 litr poza tym okresem;

9) 1 litr na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy komunalnych.

11. Pojemniki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej:

1) 20 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) 1 litr na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych;

3) 2 litry na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 60 litrów na jeden lokal. Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów;

4) 1 litr na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

5) 40 litrów dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych;

6) 10 litrów na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych;

7) 2 litry na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji;
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8) 3 litry na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 maja do 31 października 
każdego roku i 1 litr poza tym okresem;

9) 1 litr na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy komunalnych.

12. Pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych (określonych 
w § 3 ust. 2 pkt. 3)) powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i mieć łączną pojemność 
odpowiadającą co najmniej:

1) 20 litrów na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;

2) 1 litra na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych;

3) 2 litrów na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 60 litrów na jeden lokal. Natomiast lokale powyżej 80 m2, co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów;

4) 1 litry na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 120 litrów na jeden lokal;

5) 40 litrów dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych;

6) 12 litrów na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych;

7) 2 litrów na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej 
funkcji;

8) 3 litry na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 
każdego roku i 1 litr poza tym okresem;

9) 1 litr na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy komunalnych.

13. Do zbierania odpadów na drogach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego stosuje się pojemniki tzw. kosze uliczne o pojemności co najmniej 30 litrów, wykonane 
z materiałów niepalnych o konstrukcji zabezpieczającej odpady przed opadami atmosferycznymi 
i rozwiewaniem. Sposób mocowania kosza ulicznego do podłoża lub jego konstrukcja powinny zabezpieczać 
kosz przed swobodnym przemieszczaniem pojemnika przez osoby nieuprawnione.

§ 4. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu przy uwzględnieniu następujących warunków:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, do którego możliwy jest dojazd 
pojazdem do transportu odpadów, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, 
z zastrzeżeniem pkt. 2),

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;

4) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy lokalizować w granicach nieruchomości, na której 
powstają odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny;

5) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się 
ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania zgody na ten cel 
właściciela nieruchomości..

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 
pojemników, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

3. Dopuszcza się lokalizowanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 
i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników 
wymaga:
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1) realizowania przez wszystkich właścicieli nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) uzyskania pisemnej akceptacji gminy.

§ 5. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników i worków na odpady 
komunalne w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, który powinien być dokonywany 
poprzez:

1) zapewnienie systematycznego czyszczenia, mycia i dezynfekcji pojemników - każdorazowo po 
stwierdzeniu takiej konieczności (z uwzględnieniem większej częstotliwości w okresie letnim);

2) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie;

3) zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowania 
użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowania terenu wokół 
pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły 
lub nie zostały wrzucone do pojemnika;

4) umieszczanie w pojemnikach lub workach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów 
do nich przeznaczonych;

5) gromadzenie odpadów w pojemniku lub worku w ilości niepowodującej jego przeciążania oraz 
zabezpieczenie worków przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta;

6) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez podmiot uprawnione 
na podstawie umowy zawartej z gminą.

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów 
komunalnych, na czas odbioru tych odpadów, w szczególności poprzez ich ustawienie w miejscu 
gwarantującym swobodny dojazd.

4. Pozbywanie się poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w zależności 
od rodzaju nieruchomości powinno być dostosowane do ilości powstających na niej odpadów.

5. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:

1) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:

a) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

b) papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady 
niebędące szkłem, odpadem zielonym ulegającym biodegradacji lub odpadem wskazanym 
w § 3 ust. 2 pkt 4) – 9)) - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji:

- w miesiącach od maja do października - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- w miesiącach od listopada do kwietnia - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

d) przewiduje się zwiększoną częstotliwość odpadów określonych w pkt. b) i c) dla nieruchomości 
wymienionej poniżej:
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- ul. Kolejowa 29 w Ziębicach - szpital PCZ- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- Caritas w Henrykowie - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych:

a) szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;

b) papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, popioły oraz pozostałe odpady 
niebędące szkłem, odpadem zielonym ulegającym biodegradacji lub odpadem wskazanym 
w § 3 ust. 2 pkt 4) – 9)) - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji:

- w miesiącach od maja do października - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- w miesiącach od listopada do kwietnia - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

d) przewiduje się zwiększoną częstotliwość odpadów określonych w pkt. b) i c) dla nieruchomości 
wymienionej poniżej:

- obręb ulicy Wałowej w Ziębicach – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- osiedle M. Kopernika w Ziębicach - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

- osiedle ul. Słoneczna w Henrykowie - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

3) w przypadku zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych zarówno dla nieruchomości 
zamieszkałych oraz niezamieszkałych, częstotliwość odbioru odpadów będzie następować z podziałem na:

a) tereny wiejskie- nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,

b) teren miasta Ziębice – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

c) osiedle M. Kopernika w Ziębicach - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

d) osiedle ul. Słoneczna w Henrykowie - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

e) ul. Kolejowa 29 w Ziębicach - szpital PCZ- nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

f) Caritas w Henrykowie - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu,

g) Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach - nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu;

4) w przypadku pozostałych odpadów komunalnych: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych zużytych opon oraz komunalnych odpadów niebezpiecznych (w tym: przeterminowanych 
leków i chemikaliów) - za każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby ich pozbycia się istnieje 
możliwość dostarczenia do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przy czym przewiduje się 
organizację dwa razy do roku objazdowej zbiórki tych odpadów z terenu Gminy Ziębice;

6. Kosze uliczne powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości komunalnych odpadów zmieszanych w sposób obejmujący 
gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do właściwego rejestru 
działalności regulowanej z którymi Gmina Ziębice podpisała umowę na odbieranie odpadów.

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości objętych 
systemem selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Ziębice obejmujący:

1) gromadzenie odpadów szkła bezbarwnego i kolorowego w jednym pojemniku, a następnie przekazanie 
podmiotowi uprawnionemu;

2) gromadzenie odpadów papieru, metali oraz opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, popiołów 
oraz pozostałych odpadów niebędących szkłem, odpadem zielonym ulegającym biodegradacji lub odpadem 
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wskazanym w § 3 ust. 2 pkt 4) – 9) w jednym pojemniku, a następnie przekazanie podmiotowi 
uprawnionemu;

3) gromadzenie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w jednym pojemniku, a następnie 
przekazanie podmiotowi uprawnionemu lub poddanie odpadów ulegających biodegradacji kompostowaniu 
na zasadach określonych w § 9 ust. 2 - 3.

4) w przypadku powstających w gospodarstwach domowych pozostałych odpadów komunalnych: zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych zużytych opon oraz komunalnych odpadów 
niebezpiecznych (w tym: przeterminowanych leków i chemikaliów) – przekazanie podmiotowi 
uprawnionemu w terminach organizowanej dwa razy w roku objazdowej zbiórki odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Ziębice;

5) w przypadku odpadów, o których mowa w pkt. 1) – 4) przewiduje się również możliwość ich przekazania 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do:

a) kontenerów hakowych: szkło białe i kolorowe, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, złom mieszany, 
gruz, odpady wielomateriałowe,

b) pojemników specjalistycznych: bioodpady, przeterminowane leki, baterie, chemikalia i substancje 
niebezpieczne,

c) wydzielonego boksu: opony.

6) przekazanie odpadów szkła oraz tworzyw sztucznych do pojemników ogólnodostępnych (tzw. „gniazd”), 
których miejsca usytuowania będą udostępnione na stronie internetowej Gminy Ziębice i w sposób 
zwyczajowo przyjęty w Gminie.

3. Gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest zlokalizowany w wyznaczonym miejscu 
na terenie Gminy Ziębice. Punkt ten jest odpowiednio zabezpieczony, wyposażony w specjalistyczne pojemniki 
na odpady, obsługiwany przez pracowników w określonych terminach i godzinach. Informacje dotyczące 
funkcjonowania punktu podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Ziębicach, bądź w inny zwyczajowo przyjęty sposób ogłaszania na terenie Gminy Ziębice.

§ 8. 1. Wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą niedopuszczenie do 
przelania zbiornika bezodpływowego bądź wylewania na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż jeden raz 
na kwartał.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji jednak nie rzadziej niż raz w roku.

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

4. Do wywozu nieczystości ciekłych należy używać pojazdów asenizacyjnych, spełniających wymagania 
techniczne określone odrębnymi przepisami.

5. Odbiór odpadów komunalnych, oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych prowadzą przedsiębiorcy posiadający zezwolenie Burmistrza Ziębic na prowadzenie tych usług na 
terenie Gminy Ziębice.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 9. 1. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji 
procesu segregacji zaleca się:

1) opróżniania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady 
surowcowe;

2) redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie opakowań w tworzyw sztucznych, 
opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady;

3) kompostowanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych.
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2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca się 
zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub 
biogazowniach rolniczych.

3. Właściciele nieruchomości zagospodarowując odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji 
zgodnie z ust.2, obowiązani są do złożenia oświadczenia o fakcie prowadzenia kompostownika lub biogazowni 
rolniczej do Burmistrza Ziębic.

4. Oświadczenie o którym mowa w ust. 3 należy złożyć w terminie do 20 stycznia roku następującego po 
roku, w którym odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji były zagospodarowanie w kompostowniku 
lub biogazowni rolniczej.

5. Wzór oświadczenia o kompostowaniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 10. W regionie wschodnim gospodarki odpadami komunalnymi obejmującym teren Gminy Ziębice 
funkcjonuje stacja przeładunkowa położona w miejscowości Wąwolnica (gmina Strzelin).

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby 
nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodowały 
szkód i uciążliwości dla otoczenia.

2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiązany jest zapewnić stały skuteczny dozór nad 
zwierzętami.

3. Osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe zobowiązani są do zapobiegania ich wydostaniu się 
w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.

4. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych zobowiązani są do 
niedopuszczania do powstania wobec innych osób zamieszkujących nieruchomość uciążliwości 
spowodowanych przez zwierzęta (hałas, odory) oraz stosowania się do wewnętrznych regulaminów 
obowiązujących na nieruchomościach.

§ 12. 1. Na terenach użytku publicznego zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać 
wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia, 
z uwzględnieniem następujących zasad:

1) psa należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt 3),

2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do 
ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu,

3) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko wówczas, gdy 
pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim 
bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji.

2. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do 
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzę.

3. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników 
oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 
w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem "UWAGA PIES" lub 
o podobnej treści.

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 10 – Poz. 3778



Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach.

§ 13. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie ulicy Wałowej (ścisłym 
centrum zabytkowym miasta Ziębice).

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich (oprócz drobiu i zwierząt futerkowych) w ścisłej 
zabudowie mieszkaniowej i na terenach ogródków działkowych.

3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na prywatnych posesjach w obrębie osiedli o luźnej 
zabudowie i na terenach niezabudowanych pod warunkiem, że działalność ta nie będzie sprawiała uciążliwości 
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach 
dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków 
higieniczno – sanitarnych.

4. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich, o których mowa w ust. 3, jest dopuszczalne z zachowaniem 
następujących warunków:

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich budynków 
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej powinna być zgodna z zasadami określonymi 
odrębnymi przepisami z zastrzeżeniem pkt 4),

2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych powinna 
być zgodna z zasadami określonymi odrębnymi przepisami,

3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej, drogi lub 
ciągu pieszego powinna być zgodna z zasadami określonymi odrębnymi przepisami z zastrzeżeniem pkt 5),

4) dopuszcza się zmniejszenie odległości o których mowa w pkt 1) i pkt 3) może być zmniejszona 
w przypadku uzyskania zgody sąsiadów granicznych posesji,

5) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości ponad ogólne normy 
współżycia społecznego,

6) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza 
obręb wybiegu,

7) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone 
i usuwane muszą być zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

8) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania 
z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania

§ 14. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:

1) na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi;

2) obiektach użyteczności publicznej;

3) w obrębach, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminach: od 15 kwietnia do 
15 maja lub od 15 października do 15 listopada.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach:
M. Domagała
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/Załącznik do Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Ziębice/

......................................
(miejscowość, data)

...............................................................
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

...............................................................
(adres zamieszkania)

Burmistrz Ziębic
Urząd Miejski

ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości ……………………………………. 
przy ul. ……………………………………………., odpady ulegające biodegradacji zagospodarowywane są w 
kompostowniku - zgodnie z § 9 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Ziębice.
Powyższą nieruchomość zamieszkuje …………………. osób.
W ………………………. roku t.j. w okresie od ……………….. do ………………… zagospodarowano 
w kompostowniku ok. …………. litrów odpadów ulegających biodegradacji.

..................................
(czytelny podpis)

Oświadczenie prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Ziębicach w terminie do 20 stycznia 
za rok poprzedni.

Brak złożonego oświadczenia świadczy o tym, że nie zagospodarowuje się odpadów ulegających 
biodegradacji w kompostowniku.
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