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Uchwała  Nr XXX/262/2006 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
z dnia 26 września 2006r. 

 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Polska Cerekiew. 
 
 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 
2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu 
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu, Rada Gminy w 
Polskiej Cerekwi uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew, 
zwane dalej ,,Regulaminem”. 

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 

§ 2 
 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1)  ustawie u.c.p. - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, 
2)  ustawie o odpadach – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, 
3) odpadach komunalnych -  rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach   

domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych, 

4) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – naleŜy przez to rozumieć odpady komunalne 
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie 
mogą być zbierane do typowych pojemników, stanowiących wyposaŜenie nieruchomości, 

5) odpadach ulegających biodegradacji – naleŜy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady 
zielone, opakowania jednowarstwowe z papieru i tektury, tekstylia, oraz część drewniana 
odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w Krajowym Planie Gospodarki 
Odpadami (KPGO) pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a podlegające 
procesowi rozkładu tlenowego lub beztlenowego przy udziale mikroorganizmów; 

6) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących  
z remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady 
komunalne; 

7) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych,  
w rozumieniu art. 3 ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U.Nr.62 poz 628), 
wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, a więc np.: 
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po 
środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zuŜyte opatrunki, 
przeterminowane środki farmaceutyczne.  
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8) odpadach opakowaniowych – naleŜy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 
opakowania z blachy stalowej i z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni 
składających się na odpady komunalne; 

9) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki powstające w domowych urządzeniach      
sanitarnych, gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub ujęte w zbiorcze 
systemy kanalizacji sanitarnej, 

10)właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to wszelkie formy prawne władania 
nieruchomością  

11)firmie wywozowej – naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na 
wykonywanie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych stałych lub wywozem 
nieczystości ciekłych. 

12)zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane 
przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 

13) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, 
owce, kozy, pszczoły, strusie i zwierzęta futerkowe 

14) KPGO – Krajowy Program Gospodarki Odpadami. 
 

 
Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 
na nieruchomościach i terenach uŜytku publicznego 

 
§ 3 

 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości 

oraz naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego. 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota , śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodnika połoŜonego przy granicy nieruchomości, udostępnionej do uŜytku 
publicznego. 

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych 
zanieczyszczeń – w miarę ich powstawania. 

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika połoŜonego 
przy granicy nieruchomości na jezdnię lub do wpustów kanalizacyjnych.  

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podjęcia działań likwidujących lub co najmniej 
ograniczających śliskość chodnika połoŜonego przy granicy nieruchomości, przy czym piasek 
uŜyty do tego celu naleŜy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po nastaniu odwilŜy.   

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dokonywać wymiany piasku w piaskownicach 
ogólnodostępnych znajdujących się na terenie nieruchomości według potrzeb, jednak nie 
rzadziej niŜ 1 raz w roku.. 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do koszenia wyrosłych na nieruchomościach traw       
i chwastów. 

8. Usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników, ulic, dróg i poboczy, naniesionych 
podczas wykonywania prac polowych oraz robót budowlanych powinno się odbywać 
niezwłocznie. Obowiązek ten naleŜy do wykonującego prace polowe lub wykonawcy robót 
budowlanych. 

9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do usunięcia i unieszkodliwiania zgodnie                 
z wymaganiami sanitarnymi oraz ochrony środowiska  zwłok bezdomnych zwierząt z terenu 
swojej nieruchomości na własny koszt.  

10. Zabrania się mycia silników samochodowych poza myjniami samochodowymi. Mycie karoserii 
pojazdów samochodowych moŜna przeprowadzać poza myjniami samochodowymi, na terenie 
nieruchomości nie słuŜących do uŜytku publicznego, pod warunkiem, Ŝe ścieki odprowadzane 
są do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Zabrania się odprowadzania 
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ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 
11. Naprawy pojazdów, związane z ich bieŜącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie 

nieruchomości , jeŜeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciąŜliwości dla 
sąsiadów. Wymiany olejów, płynów chłodniczych lub hamulcowych naleŜy dokonywać jedynie 
w warsztatach samochodowych. 

 
§ 4 

 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; 

dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych; 

2) umieszczania na pniach drzew, latarniach ulicznych afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń 

itp.; 

3) indywidualnego wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych; 

4) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

5) indywidualnego opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości; 
 

 
Rozdział 3 

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                         
z nieruchomości 

 
 

§ 5 
 

1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone                     
w pojemnikach lub kontenerach – plastikowe czarne lub metalowe: 
a) pojemniki o pojemności 60 l, 110 l, 120 l, 140 l, 240 l, 1100 l; 
b) kontenery o pojemności: 2,5 m3 ,5 m3, 7m3 (KP-7), 9 m3; 
c) pojemniki otwarte (tzw. muldy) przeznaczone do gromadzenia odpadów  budowlanych o 
pojemności od 4m3 do 20m3  
d)kosze uliczne o pojemności od 30 l do 50 l. 

 
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposaŜenia jej w dostateczną ilość pojemników 

słuŜących do gromadzenia odpadów, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na kaŜdą 
nieruchomość. Przyjmuje się, Ŝe jedna osoba wytwarza odpady o objętości 30 l /tydzień. 

3. Właściciele nieruchomości, słuŜących do uŜytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na 
nieruchomości koszy na odpady, o pojemności co najmniej 110 l. 

4. Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do 
swych indywidualnych potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l. 

5. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych stałych w kontenerach KP-7  -  do czasu 
wymiany na typowe pojemniki, o których mowa w ust.1 pkt a. 

 
§ 6 

 
1) Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, 

gorącego popiołu i ŜuŜla, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych, a takŜe 
odpadów z działalności gospodarczej. 

2) Pojemniki na odpady komunalne, naleŜy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla 
ich uŜytkowników jak i pracowników firmy wywozowej, w sposób nie powodujący 
uciąŜliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości. 

3) Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, na równej powierzchni,            
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w miarę moŜliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed  zbieraniem się wody i błota. 
4) Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać           

w czystości. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawiania pojemników ponosi 
właściciel nieruchomości. 

5) Kosze na śmieci ustawione w miejscach publicznych winny być rozmieszczone co 150 m.  
 

§ 7 
 

      Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnej zbiórki następujących odpadów: 
a) szkła, 
b) tworzyw sztucznych, 
c) makulatury, 
d) odpadów niebezpiecznych, 
e) zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
f) odpadów ulegających biodegradacji, 
g) odpadów wielkogabarytowych, 
h) odpadów budowlanych. 

 
§ 8 

 
Do selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych naleŜy stosować worki z tworzywa 
sztucznego o analogicznej kolorystyce. 
 

§ 9 
 
1. Odpady niebezpieczne zbierane w ramach akcji organizowanych przez Gminę naleŜy wrzucać 

do specjalnych pojemników: 
•  zuŜyte baterie do pojemników ustawionych w placówkach oświatowych oraz budynku     

Urzędu Gminy Polska Cerekiew 
•  leki przeterminowane do pojemników koloru czerwonego ustawionych w aptekach. 

2. Inne odpady niebezpieczne winny być gromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych 
pojemnikach lub workach, dostarczonych przez firmę wywozową i odbierane na zasadach 
określonych w umowie. 

3. Właściciel nieruchomości posiadający odpady zawierające azbest zobowiązany jest do ich 
usunięcia i przekazania do unieszkodliwienia przedsiębiorcy, posiadającemu stosowne 
zezwolenia, na własny koszt. 

 
§ 10 

 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów ulegających 

biodegradacji, powstających na terenie nieruchomości, w celu ich przekazania firmie 
wywozowej. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym 
zakresie i na własne potrzeby. 

2. Nie wykorzystane we własnym zakresie i na własne potrzeby odpady ulegające biodegradacji 
powinny być gromadzone oddzielnie w oznakowanych pojemnikach koloru brązowego lub 
workach z tworzywa sztucznego. 

3. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania  odpadów wynosi: 

 
• do 31 grudnia 2010 r. – 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
• do 31 grudnia 2013 r. – 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 
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• do 31 grudnia 2020 r. – 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 
 
 

§ 11 
 

Odpady wielkogabarytowe naleŜy wystawiać, w okresach i miejscach wyznaczonych do tego 
celu przez Urząd Gminy Polska Cerekiew, z których odbierane są przez firmę wywozową. 
 

  § 12 
 

ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany w ramach zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych sposób określony w § 11 
 

§ 13 
 

Odpady budowlane są składane do kontenera określonego § 5 ust.1 pkt c   dostarczonego przez 
firmę wywozową i w nim odbierane. 

 

§ 14 
 

1. Odpady medyczne lub weterynaryjne powstające w związku z prowadzoną na terenie danej 
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być 
gromadzone w pojemnikach słuŜących do gromadzenia odpadów komunalnych. 

2. Szczegółowe zasady postępowania z tego rodzaju odpadami określają odrębne przepisy. 
 

§ 15 
 
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej nie później niŜ w ciągu 3 miesięcy od dnia przekazania nowo wybudowanej sieci 
sanitarnej do eksploatacji.  
 

  § 16 
 

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do: 
 
1) wyposaŜenia na , którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób 

uczestniczących w imprezie oraz w toalety przenośne w liczbie jedna toaleta na 200 osób 
uczestniczących w imprezie.  

2) zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i toalet oraz 
opróŜnieniu i uprzątnięciu. 

 

Rozdział 4 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego 
 
 

                                                                        § 17 
 

Ustala się następujące obowiązki w zakresie podpisania umów: 
 
1) Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania dowodów płacenia za ich 

wykonanie przez okres 1 roku. 
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2) opróŜnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane jest w oparciu o wskazania licznika 
poboru wody lub, gdy brak licznika, w oparciu o normy, które wynikają z treści 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia norm 
zuŜycia wody (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70). 

 

§ 18 
 
Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych przeznaczonych do 
składowania powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie 
rzadziej niŜ: 
1) raz na dwa tygodnie dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych 
2) raz na dwa tygodnie z pojemnika o pojemności 60 l w przypadku osób samotnie 

mieszkających w budynku jednorodzinnym lub prowadzących samotnie gospodarstwo 
domowe.  

 
§ 19 

 
Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze 
zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia 
bądź wylewania na powierzchnię  terenu 

 
 

Rozdział 5 
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych 

 
§20 

 
Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych  są zobowiązane do 
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami i zapewnienia im humanitarnych warunków 
Ŝycia, a w szczególności nie porzucania ich, a takŜe do zapewnienia ochrony przed zagroŜeniem lub 
uciąŜliwością dla innych ludzi. 

 

§21 

1. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone pod warunkiem, Ŝe pies będzie 
prowadzony na smyczy. Psy ras uznawanych za agresywne muszą być wyprowadzane na 
smyczy i w kagańcu.  

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko na terenach niezagospodarowanych lub mało 
uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, Ŝe opiekun ma moŜliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

 

§22 

 Zabrania się: 

b) wypuszczania psa bez dozoru osoby opiekującej się nim 
c) pozostawiania zwierzęcia bez dozoru, jeŜeli zwierzę nie jest naleŜycie uwiązane lub nie 

znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym  albo na terenie ogrodzonym i zabezpieczonym 
w sposób uniemoŜliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.  Właściciel 
nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest umieścić                  
w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą, 

d) doprowadzania zwierzęcia przez draŜnienie, szczucie lub płoszenie do tego, Ŝe staje się ono 
niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia. 

e) wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic, placów zabaw i innych urządzeń 
słuŜących do zabawy dla dzieci, 
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f) pozostawiania psów na terenie nieczynnych budów i niezamieszkałych nieruchomości 
 

§23 
 
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do: 

a) niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta na klatkach 
schodowych lub  innych pomieszczeniach wspólnych w budynku, a takŜe na terenach 
uŜytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce i innych miejscach 
publicznych 

b) nie dopuszczaniu do zakłócania przez zwierzęta ciszy i spokoju innym mieszkańcom 
zwłaszcza w godzinach 22.00 – 6.00 

c) stosowania się do zakazów wprowadzania zwierząt do lokali, budynków lub na teren 
prywatny i publiczny, wydanych przez właścicieli lub zarządców  tych lokali, budynków       
i terenów 

 
§24 

 
1.   Właściciele psów są zobowiązani do rejestracji i znakowania. 

2. Przepis § 24 ust. 1 nie obowiązuje właścicieli psów zarejestrowanych w Związku 
Kynologicznym w Polsce 

3. Obowiązku rejestracji i znakowania psa naleŜy dokonać w ciągu 3 miesięcy do dnia jego 
nabycia. 

4. Rejestracja i znakowanie jest dokonywane nieodpłatnie przez pracownika Urzędu Gminy          
w Polskiej Cerekwi 

 

 
Rozdział 6 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich 
 

§25 
 

Osoba prowadząca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązana do: 
 
1) gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości oraz odchodów zwierzęcych, wytworzonych   

w związku z utrzymaniem zwierząt, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, nie 
powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych                      
i podziemnych. 

2) Prowadzenia hodowli w sposób nie powodujący uciąŜliwości, w szczególności zapachowych, 
dla współuŜytkowników  oraz uŜytkowników nieruchomości sąsiednich. 

3) Ogrodzenia wybiegów dla zwierząt zlokalizowanych przy drogach publicznych, w sposób 
uniemoŜliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz i stwarzanie niebezpieczeństwa 
drogowego. 

4) Usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości paszy oraz ściółki, pozostawionych                  
w miejscach publicznych. 

       
§26 

 
Pnie pszczele naleŜy lokalizować w odległości co najmniej 50 m od granicy działki sąsiedniej lub   
w bliŜszej odległości wyłącznie za zgodą właściciela tej działki oraz 30 m od dróg publicznych. 
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Rozdział 7 
 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 
 

 
§ 27 

 
W celu zapobiegania  powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 
szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Polska 
Cerekiew do przeprowadzania deratyzacji 

 
§ 28 

 
Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku: 
 

1) I termin: od 1 kwietnia do 21 kwietnia kaŜdego roku (akcja wiosenna) 
2) II termin: od 1 października do 21 października kaŜdego roku (akcja jesienna) 

 
 

§ 29 
 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, Wójt  
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające 
obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

 
 

Rozdział 8 
Przepisy końcowe 

 
§ 30 

 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
 

§ 31 
 
Traci moc Uchwała Nr XVIII/152/2005 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 1 marca 2005r.      
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska 
Cerekiew 

 
 

§ 32 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Leonard Kasper 


