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UCHWAŁA NR XXV/212/20
RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH
z dnia 24 września 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz 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 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki
Śląskie.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Selektywne zbieranie, odbiór i przyjmowanie odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości obejmuje:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe;
13) 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 igieł i strzykawek;
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14) odpady tekstylne i odzież;
15) odpady niebezpieczne.
2. Gmina Oborniki Śląskie zapewnia odbiór z terenów nieruchomości odpadów komunalnych wskazanych
w ust. 1 poprzez podmiot świadczący usługi w zakresie gospodarki odpadami lub ich przyjmowanie w:
1) Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Golędzinowie;
2) gniazdach ogólnodostępnych służących do selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Odpady selektywnie zbierane powinny być gromadzone na terenie nieruchomości, na której są
wytwarzane, w odpowiednich workach lub pojemnikach, określonych w niniejszej uchwale.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątanie błota, lodu, śniegu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego:
1) przy użyciu narzędzi i środków niepowodujących uszkodzenia nawierzchni, pojazdów oraz istniejącej
zieleni;
2) poprzez usuwanie zanieczyszczeń w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i kołowego;
3) w sposób umożliwiający odpływ wody roztopowej do istniejącej kanalizacji albo innych instalacji
przeznaczonych do przyjęcia wody roztopowej.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości, jeżeli:
1) mycie odbywa się w wydzielonych miejscach nieruchomości o utwardzonym podłożu;
2) ścieki pochodzące z mycia odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, bądź gromadzone
są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych;
3) nie powoduje to zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami może odbywać się na terenie nieruchomości, jeżeli
teren, gdzie następuje naprawa zabezpieczony jest przed zanieczyszczeniem środowiska substancjami i płynami
pochodzącymi z naprawianego pojazdu lub wykorzystywanymi do tego celu.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych
do tego celu pojemnikach o odpowiedniej pojemności, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne.
2. Pojemniki powinny być myte i dezynfekowane, szczelne (pozbawione pęknięć i ubytków), z zamkniętą
pokrywą zabezpieczającą przed rozwiewaniem odpadów, posiadać nieuszkodzone kółka oraz uchwyty.
3. Worki do segregacji odpadów powinny być szczelne (pozbawione uszkodzeń) oraz związane, w celu
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu wokół.
4. Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany
jest utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym. Właściciel nieruchomości zobowiązany
jest do uprzątnięcia odpadów znajdujących się poza pojemnikami przeznaczonymi do gromadzenia odpadów
komunalnych, które zostały rozwiane przez wiatr lub zostały rozrzucone przez osoby trzecie bądź zwierzynę.
5. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1-6 realizowane
jest w systemie:
1) workowym – worki dostarczane przez podmiot świadczący usługi w zakresie gospodarki odpadami;
2) pojemnikowym.
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6. Pojemniki oraz worki do zbierania w sposób selektywny poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych
oznacza się kolorem:
1) żółtym - tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe z napisem „Metale i tworzywa
sztuczne”;
2) zielonym – szkło z napisem „Szkło”;
3) niebieskim – papier z napisem „Papier”;
4) brązowym – bioodpady z napisem „Bio”;.
7. Do pojemników i worków określonych w ust. 6 pkt 1-4 należy wrzucać odpady wyłącznie zgodne
z opisem naklejki na pojemniku lub opisem przekazanego worka na odpady.
8. Bioodpady w postaci pociętych drzew iglastych, liściastych należy dostarczać wyłącznie do GPSZOK
w Golędzinowie.
9. Bioodpady mogą być również zagospodarowane na terenie nieruchomości w przydomowym
kompostowniku. Właściciel nieruchomości zwolniony jest wtedy z obowiązku posiadania worka, a wszystkie
wytworzone na terenie nieruchomości bioodpady przetwarza w kompostowniku. Tym samym właściciel
nieruchomości nie korzysta z odbioru w/w frakcji odpadów przez podmiot świadczący usługi w zakresie
gospodarki odpadami.
§ 6. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości stosuje się:
1) pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l;
2) kontenery – o pojemności 5 m3 i 7 m3.
2. Do zbierania segregowanych odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości stosuje się:
1) worki o pojemności 120 l;
2) pojemniki o pojemności od 120 l do 2,5 m3.
§ 7. Nieruchomości powinny być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych – 20 l na jednego mieszkańca, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 l;
2) dla obiektów użyteczności publicznej - 15 l na każdego pracownika, nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 120 l;
3) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 5 l na każde dziecko lub ucznia, 15 l na każdego
pracownika nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;
4) dla obiektów handlowych i produkcyjnych – 15 l na każdego pracownika, nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 120 l;
5) dla lokali gastronomicznych – 15 l na każdego pracownika, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l;
6) dla szpitali, domów opieki, obiektów noclegowych - 15 l na każde łóżko, nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 120 l;
7) dla ogródków działkowych – 15 l na każdy ogródek działkowy w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku i 1 l miesięcznie poza tym okresem, nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l.
§ 8. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych powinny być
wykonane z metalu, betonu, bądź tworzyw o pojemności nie mniejszej niż 30 l.
2. Rozmieszczenie pojemników wskazanych w ust. 1 należy dostosować do natężenia ruchu pieszego.
Ich usytuowanie nie może powodować zagrożenia dla ruchu pieszego i kołowego.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. Pojemnik lub worek do gromadzenia odpadów komunalnych powinien być wystawiony przed
nieruchomość, w dniu poprzedzającym wywóz, w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszego i kołowego oraz
nie stwarzać zagrożenia dla osób trzecich.
§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
a) z zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2) bioodpady:
a) z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
każdego roku. Poza wskazanym sezonem wegetacyjnym bioodpady odbierane będą nie rzadziej niż raz
w miesiącu;
b) z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
każdego roku. Poza wskazanym terminem bioodpady odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) tworzyw sztucznych, metali, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu;
4) papieru – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) szkła – nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego pojemniki na odpady powinny być opróżniane
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
§ 11. Ustala się następujące, dodatkowe, sposoby pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) mobilne zbiórki;
2) przeterminowane leki umieszcza się w odpowiednio oznakowanych pojemnikach ustawionych na terenie
Gminy Oborniki Śląskie;
3) zużyte baterie i akumulatory umieszcza się w odpowiednio oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych
w budynkach użyteczności publicznej oraz w punkach sprzedaży baterii i akumulatorów;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazuje się przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w trakcie akcyjnych zbiórek
organizowanych w wyznaczonych miejscach ogólnodostępnych.
§ 12. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe,
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości
nieczystości ciekłych i objętości zbiornika, zapewniając ciągłość jego użytkowania oraz uniemożliwiając
wydostanie się nieczystości na zewnątrz, jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał. Osady ściekowe
z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z częstotliwością wskazaną w instrukcji eksploatacji, jednak
nie rzadziej niż raz na dwa lata.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. W ramach działań zmierzających do poprawy w zakresie gospodarki odpadami zaleca się:
1) unikanie używania produktów, które nie nadają się do kompostowania i recyklingu;
2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;
3) ograniczanie powstawania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez prowadzenie
ich wstępnej segregacji;
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4) używanie produktów nadających się do wielokrotnego użytku;
5) unikanie produktów, które po wykorzystaniu staną się odpadami niebezpiecznymi.
Rozdział 6.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych
§ 14. 1. Bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości można zagospodarowywać we własnym zakresie
i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach.
2. W kompostownikach przydomowych zlokalizowanych na terenach nieruchomości jednorodzinnych
należy gromadzić bioodpady (stanowiące odpady komunalne) w następujący sposób:
a) kompostując odpady należy im zapewnić odpowiedni dostęp powietrza i odpowiednią wilgotność;
b) do kompostownika wrzucamy: trawę, korę drzew, liście, kwiaty, owoce, warzywa, resztki jedzenia
(bez produktów pochodzenia zwierzęcego), gałęzie drzew i krzewów (rozdrobnione), fusy z kawy i herbaty,
skorupki jaj, trociny, niezaimpregnowane drewno;
c) usytuowanie kompostownika wynika z odrębnych przepisów prawa.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Nieruchomość, na której przebywają zwierzęta domowe powinna być zabezpieczona w sposób
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren.
2. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.
3. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne bądź w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.
4. Z obowiązku wskazanego w ust. 2 zwalnia się osoby niewidome korzystające z pomocy psów
przewodników oraz osoby niepełnosprawne mające psy asystujące.
Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
położonych w granicach administracyjnych miasta Oborniki Śląskie.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 1 zwierzęta gospodarskie powinny
być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych
przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren posesji. Wymogi określone w zdaniu pierwszym
nie dotyczą utrzymywania pszczół miodnych.
3. Właściciele lub osoby sprawujące opiekę nad zwierzętami gospodarskimi podczas ich przemieszczania
lub podczas wykorzystywania ich do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązani
są do niezwłocznego usuwania resztek karmy, ściółki oraz odchodów pozostawionych przez te zwierzęta
z miejscu postoju i poruszania się.
4. Pszczoły należy utrzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby otwory wylotowe z uli nie były skierowane na budynki mieszkalne zlokalizowane
na sąsiednich nieruchomościach.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Na terenie Gminy Oborniki Śląskie obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których
zlokalizowane są:
1) budynki wielolokalowe;
2) lokale gastronomiczne oraz obiekty żywienia zbiorowego;
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3) obiekty handlowe branży spożywczej;
4) magazyny żywności i płodów rolnych;
5) gospodarstwa rolne i hodowlane;
6) tereny wyłączone z produkcji rolniczej, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie;
7) zakłady przetwórstwa żywności;
8) szpitale;
9) szkoły wszelkiego typu i szczebla oraz żłobki i przedszkola;
10) budynki, w których prowadzi się działalność z zakresu usług noclegowych;
11) wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy jednorodzinnej
i wielolokalowej;
12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku w terminach:
1) od 1 marca do 30 kwietnia,
2) od 1 października do 30 listopada.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 18. Traci moc uchwała nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016 r.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich:
Agnieszka Zakęś

