
 
Uchwała  Nr XVIII/152/2005 

Rady Gminy w Polskiej Cerekwi 
 

z dnia 1 marca 2005 roku 
 

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 ustawy z dnia 13 września 1996r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr 132, poz. 622, z 1997r. Nr 60, poz. 
369, Nr 121, poz. 770, z 2000r. Nr 22, poz. 272, z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 
2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808), po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy uchwala, co 
następuje: 

 
§ 1 

 
Ustala się następujący “Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska 
Cerekiew”, zwany dalej Regulaminem. 

 
 

“ Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 
Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
znajdujących się w gminie Polska Cerekiew. 
 

§ 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 (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), 
2)ustawie o odpadach – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

(Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
3)odpadach komunalnych drobnych – naleŜy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu 

ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane do typowych 
pojemników, stanowiących wyposaŜenie nieruchomości, 

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 roślinnych – naleŜy przez to rozumieć odpady powstające na prywatnych lub 
publicznych terenach zielonych wskutek ich pielęgnacji lub uprawiania, 

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

7)ZUK – naleŜy przez to rozumieć Zakład Usług Komunalnych w Polskiej Cerekwi, prowadzący 



działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
8)firmie wywozowej – naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę, posiadającego zezwolenie na 

wykonywanie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych stałych lub wywozem 
nieczystości ciekłych. 

 
§ 3 

 
Regulamin obowiązuje: 
1)właścicieli nieruchomości, 
2)kierowników budów, 
3)jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej, 
4)wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy. 
 

 
 

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na nieruchomościach i terenach uŜytku publicznego 
 

§ 4 
 
1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnej zbiórki następujących odpadów: 

1) szkła, 
2) tworzyw sztucznych, 
3)makulatury. 

2.Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się specjalnie oznakowane pojemniki, 
zlokalizowane w miejscach ogólnie dostępnych na terenie gminy. 

3.Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 2, nieodpłatnie zapewnia 
Gmina. 

4.Wywóz  odpadów  pochodzących  z  selektywnej  zbiórki  następuje  zgodnie  z harmonogramem 
ustalonym w umowie z firmą wywozową. 

 
§ 5 

 
1.Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości słuŜących do uŜytku 

publicznego ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie 
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub co 
najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek uŜyty do tych celów naleŜy usunąć z 
chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

2.Zanieczyszczenia usuwane z chodników, winny być gromadzone w pojemnikach na odpady, z 
zachowaniem postanowień § 16. 

3.Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 
4.Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczą właścicieli nieruchomości, bądź innych podmiotów, 

obciąŜonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg. 
 

§ 6 
 

1.Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty słuŜące do uŜytku 
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i 
systematycznego ich opróŜniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia. 

2.Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy takŜe zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na 
obszarze zabudowanym oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, 



przedsiębiorców korzystających z takich przystanków. 
 

3.JeŜeli na  terenie nieruchomości znajduje się piaskownica dla dzieci, regularna wymiana piasku i 
zabezpieczenie przed dostępem psów i kotów naleŜy do właścicieli i zarządzających 
nieruchomościami. 

 
 

§ 7 
 

Na  nieruchomościach lub ich częściach: 
1)mycie samochodów moŜe odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, Ŝe 

powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone, w sposób 
umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności 
ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi, 

2)doraźne naprawy i regulacje samochodów, z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych, 
mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod warunkiem, Ŝe 
powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

 
§ 8 

 
Zobowiązuje się właścicieli posesji i działek rolnych nie uprawianych rolniczo, do systematycznego 
ich  wykaszania  i  utrzymania  w  takim stanie, aby nie były siedliskiem gryzoni i nie dochodziło 
do rozsiewania chwastów. 
 

 
Rozdział 3 

Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości 
 

§ 9 
 

1.Odpady komunalne stałe, powstające na terenie nieruchomości, muszą być gromadzone w 
urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. 
Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź przydomowej 
oczyszczalni ścieków, muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, 
odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych. 

2.JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe odpady inne niŜ komunalne, muszą być 
gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi 
odpadami określają przepisy odrębne – ustawa o odpadach. 

 
§ 10 

 
Odpady inne niŜ komunalne, powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na 
terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach słuŜących do gromadzenia 
odpadów komunalnych, lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. Szczegółowe 
zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne. 
 

§ 11 
 

1.Pojemniki na odpady komunalne drobne, 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. 

2.Pojemniki powinny być ustawione w granicach nieruchomości, na równej powierzchni, w miarę 



moŜliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed  zbieraniem się wody i błota. 
3.Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w 

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

4.Obowiązki określone w ust. 1-3 dotyczą takŜe urządzeń słuŜących do gromadzenia nieczystości 
ciekłych. 

5.Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych 
i przystankach komunikacji zbiorowej. 

 § 12 
 

1.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady, a takŜe ich 
otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym, aby korzystanie z nich 
mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagroŜeń dla zdrowia uŜytkowników. 

2.Obowiązek określony w ust. 1 spoczywa teŜ na korzystających z pojemników, w sytuacji, gdy 
znajdują się one na terenie innego właściciela, a takŜe określonych w § 3 Regulaminu. 

 
§ 13 

 
Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być w miarę moŜliwości 
przeznaczone do kompostowania we własnym zakresie. 
 

§ 14 
 

1.Odpady komunalne drobne muszą być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w 
terminach uzgodnionych z firmą wywozową, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie 
naleŜytego porządku wokół pojemników, jednak nie rzadziej niŜ co dwa tygodnie. 

2.W obiektach biurowych, przemysłowych i handlowych – ilość pojemników i częstotliwość ich 
opróŜniania musi być zgodna z charakterem prowadzonej działalności i ilością wytwarzanych 
odpadów. 

3.Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób 
gwarantujący, Ŝe nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a takŜe 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 

4.Dowody korzystania z usług tj. umowa i faktura potwierdzająca wykonanie usługi w zakresie 
usuwania nieczystości stałych i ciekłych, właściciele nieruchomości winni przechowywać 
przez okres dwóch lat. 

 
 

Rozdział 4 
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów 

 
§ 15 

 
Właściciel nieruchomości zapewnia wyposaŜenie jej w urządzenia słuŜące do gromadzenia 
odpadów komunalnych, poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierŜawienie od firmy 
wywozowej. 
 

§ 16 
 

Gromadzenie odpadów komunalnych stałych musi być prowadzone w następujących 
urządzeniach: 
1)w budynkach jednorodzinnych – co najmniej 1 sztuka typowych pojemników na odpady o 

pojemności zapewniającej systematyczne gromadzenie odpadów, 



2)w budynkach wielorodzinnych – pojemniki typowe  w niezbędnej ilości wynikającej z liczby 
osób zamieszkujących budynek lub co najmniej 1 typowy pojemnik  na jedną rodzinę; o 
pojemności zapewniającej systematyczne gromadzenie odpadów, 

3)w obiektach uŜyteczności publicznej – pojemniki typowe, w zaleŜności od potrzeb; o 
pojemności zapewniającej systematyczne gromadzenie odpadów, 

4)na drogach publicznych w koszach ulicznych zakupionych ze środków zarządcy drogi lub 
firmy świadczącej usługę wywozu, a na pozostałych terenach publicznych w koszach 
ulicznych zakupionych ze środków właściciela (zarządcy) terenu lub firmy świadczącej 
usługę wywozu, 

5)dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych stałych w kontenerach KP-7  -  do czasu 
wymiany na typowe pojemniki, o których mowa w pkt 1-3, 

6)zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, 
gorącego popiołu i ŜuŜla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących i 
wybuchowych, a takŜe odpadów z działalności gospodarczej, 

7)zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, takŜe suchych 
odpadów roślinnych, 

8)w przypadku prowadzenia robót remontowo-budowlanych, właściciel nieruchomości ma 
obowiązek zgłosić firmie świadczącej usługi wywozowe konieczność podstawienia 
pojemnika słuŜącego do gromadzenia odpadów powstających w wyniku prowadzenia 
powyŜszych robót. 

9)Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na 
terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i usuwane w 
terminach uzgodnionych z ZUK. 

 
 

Rozdział 5 
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych 

 
§ 17 

 
1.Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych, są 

zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności 
nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony i zapewnienia ochrony przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla innych ludzi. 

2.Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, pod warunkiem, Ŝe pies będzie 
prowadzony na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało 
uczęszczanych, pod warunkiem, Ŝe opiekun ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 

3.Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do 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 itp. 

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest 
zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec wydostaniu się psa poza jej granice 
oraz umieścić w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą. 

5.Właściciele psów zobowiązani są do: 
1) poddawania ich obowiązkowym szczepieniom, 
2) rejestracji i znakowania. 

6.Przepis ust. 5 pkt 2 nie obowiązuje właścicieli psów zrzeszonych w Związku Kynologicznym 
w Polsce. 

7.Obowiązek rejestracji i znakowania psa naleŜy dokonać w okresie 6 miesięcy od daty wejścia 
w Ŝycie niniejszych zasad, z zastrzeŜeniem o którym mowa w ust. 8. 



8.Obowiązek wynikający z ust. 7 naleŜy wykonać: 
1) w przypadku psa młodego – do dnia ukończenia przez psa 12 miesięcy Ŝycia, 
2)w przypadku nabycia psa innego niŜ określony w pkt 1 – w terminie 30 dni od daty nabycia. 
 

9.Rejestracja i znakowanie psów będą wykonywane  nieodpłatnie przez pracownika urzędu 
gminy. 

10.Zakazuje się wprowadzania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń słuŜących 
do zabawy dla dzieci oraz do pomieszczeń uŜyteczności publicznej i obiektów sportowych. 

11.Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani stosować się do zakazów wprowadzania 
zwierząt do lokali, budynków lub na teren prywatny i publiczny, wydanych przez właścicieli 
lub zarządców tych lokali, budynków i terenów. 

12.Psy pozostające bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane i odwoŜone do 
schroniska dla zwierząt. Ich odbiór ze schroniska nastąpi na wyłączny koszt właściciela psa. 

13.Za szkody wyrządzone przez zwierzę domowe odpowiada jego opiekun. 
14.Na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, zakaz lub zasady 

utrzymywania zwierząt domowych określi właściwy samorząd mieszkańców w porozumieniu 
z właścicielem nieruchomości. 

 
 

Rozdział 6 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich 

 
§ 18 

 
1.Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach połoŜonych w 

promieniu 50 m od budynków urzędów, organów administracyjnych, szkół i placówek w 
rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych, opieki 
zdrowotnej i opieki społecznej. 

2.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do: 
1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w 
sposób zgodny z prawem i nie powodowanie zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych, 
2) nie powodowania przez prowadzony chów uciąŜliwości takich jak hałas i odory, 
3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 
4) usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzęta nieczystości w miejscach 
uŜyteczności publicznej 

3.Na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zakaz lub zasady 
utrzymywania zwierząt gospodarskich określi właściwy samorząd mieszkańców w 
porozumieniu z właścicielem nieruchomości. 

 
 

Rozdział 7 
Deratyzacja 

 
§ 19 

 
1.Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które naleŜą do osób prawnych, osób 

fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, urzędów, organów administracyjnych, 
placówek opieki zdrowotnej i 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. 1 przeprowadzana jest przez właścicieli 
nieruchomości i na ich koszt dwa razy w roku w terminach: 



      I-sza        od 1 - 30 kwietnia kaŜdego roku, 
      II-ga        od 1 – 30 listopada kaŜdego roku. 

3.JeŜeli zachodzi potrzeba, właściciel nieruchomości zobowiązany jest przeprowadzić 
dodatkową deratyzację 
. 

Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

 
§ 20 

 
1.Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości określonych w niniejszym Regulaminie 

podlega egzekucji administracyjnej. 
2.Naruszenie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie podlega postępowaniu w 

sprawach o wykroczenia i zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach.” 

 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi. 
 

§ 3 
 

Traci moc uchwała Nr XXI/139/97 z dnia 30 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Polska Cerekiew. 
 

§ 4 
 

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Opolskiego i wchodzi 
w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
 
 
                                                                                            Przewodniczący 
                                                                                             Rady    Gminy 
                                                                                           Leonard    Kasper 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


