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UCHWAŁA NR XXII/142/20
RADY GMINY JEMIELNICA
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Strzelcach Opolskich, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXI/215/17 Rady Gminy Jemielnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r.
poz. 2388).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Jemielnicy.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Norbert Jaskóła
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Załącznik
do uchwały nr XXII/142/20
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 14 grudnia 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jemielnica
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Regulamin, zgodnie z wymogami zawartymi w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach zwanej dalej „ustawą” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jemielnica.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439 r.,);
2) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1
pkt 4 ustawy;
3) nieruchomościach zamieszkałych – rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy;
4) nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy – rozumie się przez to nieruchomości,
na których prowadzi się działalność handlową, usługową gastronomiczną lub inna działalność gospodarczą;
5) harmonogramie – rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Jemielnica;
6) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jemielnica”;
7) Gminie – rozumie się przez to Gminę Jemielnica;
8) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) – rozumie się przez to „Plan Gospodarki Odpadami
dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2020” przyjęty do wykonania uchwałą Sejmiku Województwa
Opolskiego nr XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
9) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – rozumie się przez to Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych w Szymiszowie;
10) odpadach z papieru – należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady
z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
11) odpadach ze szkła – należy przez to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła, w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe;
12) odpadach z metali, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – należy przez
to rozumieć frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe.
13) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady kuchenne pochodzenia roślinnego
i odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków – części roślin z ogrodów i parków o kodzie 20 02 01,
tzw. „odpady zielone”;
14) kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię, pryzmę lub dół służący do kompostowania
odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
oraz na terenach służących do użytku publicznego
§ 2.1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości należy do jej właściciela i realizowana jest
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do prowadzenia selektywnej zbiórki;
2) gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach w sposób opisany w Regulaminie
oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
jak również utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier,
b) szkło,
c) tworzywa sztuczne i metale,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) bioodpady,
f) popiół,
g) odpadów tekstyliów i odzieży,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) zużyte opony,
l) przeterminowane lekarstwa,
m) przeterminowane chemikalia,
n) odpady budowlane i rozbiórkowe,
o) odpady niebezpieczne,
p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji
w krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
4) przekazywanie zebranych odpadów, o których mowa w pkt 3 lit. a-e bezpośrednio za pośrednictwem
posiadanych pojemników (worków) uprawnionemu podmiotowi zgodnie z harmonogramem odbioru
odpadów komunalnych lub poza harmonogramem we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
5) przekazywanie zebranych popiołów, o których mowa w pkt 3 lit. f bezpośrednio za pośrednictwem
posiadanych pojemników uprawnionemu podmiotowi zgodnie z harmonogramem;
6) przekazanych zebranych odpadów, o których mowa w pkt 3 lit. g-p poza harmonogramem we własnym
zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
7) przekazywanie zebranych odpadów, o których mowa w pkt 3 lit. i lit. j bezpośrednio uprawnionemu
podmiotowi zgodnie z harmonogramem (mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych);
8) zbieranie i przekazanie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, które kwalifikują
jako niesegregowane odpady komunalne, zwane w dalszej części Regulaminu jako odpadami zmieszanymi
uprawnionemu podmiotowi zgodnie z harmonogramem;
2. Do zbierania bioodpadów, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, mogą korzystać z przydomowego kompostownika, jednocześnie będąc zwolnionym
z posiadania pojemnika, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 Regulaminu.
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3. Kompostowanie bioodpadów powinno być realizowane w przydomowym kompostowniku ustawionym
na terenie nieruchomości w sposób umożliwiający właściwą wentylację i tlenowy rozkład substancji
organicznych, i niepowodujący uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych odbywa się
za podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał
umowę.
§ 3.1. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa gastronomiczna
lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki)
do prowadzenia selektywnej zbiórki.
2. W przypadku nieruchomości zamieszkałej na której dodatkowo prowadzona jest działalność gospodarcza
obowiązkiem właściciela jest złożenie dwóch deklaracji dla nieruchomości zamieszkałej i dla nieruchomości
niezamieszkałej.
Rozdział 3
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego
§ 4.1. Do obowiązków właściciela nieruchomości należy uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym chodników i przejść.
2. Śnieg i lód oraz błoto należy pryzmować przy krawężniku, zabrania się usuwania ich na jezdnię.
Rozdział 4
Wymagania dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 5.1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem użycia środków
ulegających biodegradacji.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być wykonana w sposób
niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, szczególnie powierzchni gleby oraz wód w sposób umożliwiający
usunięcie powstających podczas naprawy odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
Rozdział 5
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Jemielnica z nieruchomości, terenów
przeznaczonych do użytku publicznego oraz dróg publicznych, przewiduje się:
1) pojemniki o pojemności 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;
2) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 60 litrów do 120 litrów;
3) kosze uliczne o pojemności minimum 10 litrów.
2. Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów muszą być właściwie oznakowane i w odpowiedniej
kolorystyce.
3. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki
odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następujących oznaczeń:
1) żółty z napisem „Metale i tworzywa”;
2) zielony z napisem „Szkło”;
3) niebieski z napisem „Papier”;
4) brązowy z napisem „Bio”.
4. Pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne muszą być oznaczone napisem „Odpady
zmieszane”, koloru czarnego lub innego niż stosowany przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.
5. Pojemnik na popiół koloru szarego z napisem „Popiół”.
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6. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w minimum po jednym pojemniku lub worku na odpady
komunalne wymienione w ust. 3 pkt od 1 do 4.
§ 7.1. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady przekazywane są w następujący sposób:
1) zmieszane odpady komunalne przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów lub 240 litrów;
2) odpady obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów lub 240 litrów lub workach o pojemności
60-120 litrów;
3) popiół przekazywany jest w pojemnikach o pojemności 110 lub 120 litrów;
4) bioodpady przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów lub workach o pojemności
od 60-120 litrów.
2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady przekazywane są następujący sposób:
1) zmieszane odpady komunalne przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240
lub 1100 litrów;
2) odpady obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów lub 240 litrów lub workach o pojemności
60-120 litrów;
3) popiół przekazywany jest w pojemnikach o pojemności 110 lub 120 litrów;
4) bioodpady przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów lub workach o pojemności
60-120 litrów.
3. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zebrane odpady przekazywane są w następujący sposób:
1) zmieszane odpady komunalne przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240 litrów
lub 1100 litrów;
2) odpady obejmujące: szkło, papier, metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe
przekazywane są w pojemnikach o pojemności 120 litrów, 240 lub 1100 litrów, lub workach o pojemności
60-120 litrów;
3) popiół przekazywany jest w pojemnikach o pojemności 110 lub 120 litrów;
4) bioodpady przekazywane są w pojemnikach lub workach o pojemności 120 litrów.
4. Liczba pojemników lub worków, w które wyposażone są nieruchomości określone w ust. 1-3 powinna
zapewniać ich nieprzepełnienie.
§ 8. Ustala się następujące rodzaje i sposób rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach
i na placach zabaw:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów;
2) odległość pomiędzy koszami na odpady komunalne zlokalizowane w pasach drogowych dróg publicznych
oraz w parkach i na placach zabawa powinna być dostosowana do natężenia ruchu pieszych w danym
terenie;
3) na przystankach komunikacji publicznej kosze na odpady należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia
przystanku, w sposób dostępny i widoczny.
§ 9.1. Miejsca i urządzenia służące do gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym, a odpady powinny być gromadzone w wyznaczonym do tego miejscu w taki
sposób, aby nie dochodziło do ich zmieszania oraz zabezpieczone przed przypadkowym wysypaniem.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny być:
1) poddawane myciu (wewnątrz i zewnątrz) w sposób niepowodujący zanieczyszczeniu środowiska;
2) kompletne i nieuszkodzone.
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3. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być nieuszkodzone oraz powinny być
zabezpieczone przed możliwością ich otwarcia lub rozerwania.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki lub worki odpowiedniej
wielkości, gwarantujące zabezpieczenie przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika lub worka.
Rozdział 6
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10.1. Właściciele nieruchomości obowiązani 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 przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub pobocze drogi, przed wejściem na teren nieruchomości.
Wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.
§ 11.1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie;
2) odpady zebrane selektywnie;
a) szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – jeden raz w miesiącu,
b) papier – co dwa miesiące,
c) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia oraz jeden raz na miesiąc
w okresie od 1 maja do 30 września;
3) odpady ulegające biodegradacji – dwa razy w miesiącu;
4) odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku.
2. Kosze uliczne, na przystankach publicznych, w parkach i na placach zabaw należy opróżniać
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny z częstotliwością zapobiegająca przepełnianie się zbiorników
bezodpływowych, gwarantując zachowanie warunków sanitarnych, co najmniej raz na kwartał.
Rozdział 7
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12.1. Ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zmniejszanie masy składowanych
odpadów.
2. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
3. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony
środowiska.
4. Gromadzenie i wykorzystywanie przez właścicieli nieruchomości bioodpadów powstających na terenie
poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
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Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 13.1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności,
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.
3. Za zachowanie zwierząt domowych poza nieruchomościami ich posiadaczy odpowiada ich właściciel.
§ 14. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, do placówek
handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz obsługi ludności,
w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół i placówek
wychowawczych, placówek kulturalno-oświatowych, o ile władający tymi placówkami nie postanowią
inaczej, przy czym z zakazu zwolnione są osoby korzystające z psów przewodników;
2) prowadzenie psa na uwięzi oraz nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie z odrębnymi
przepisami lub stwarzającemu zagrożenie dla innych osób;
3) skuteczne zabezpieczenie psa trzymanego na terenie posesji przed wydostaniem się na zewnątrz
lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu
tabliczką ostrzegawczą z napisem np. „Uwaga! Zły pies” lub tabliczką z rysunkiem psa;
4) posiadanie zaświadczenia o aktualnym szczepieniu psa przeciw wściekliźnie;
5) prowadzenie psa na smyczy; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy
pod warunkiem, że jest on w kagańcu, a właściciel lub opiekun sprawuje opiekę nad jego zachowaniem;
6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych, przy
czym obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników.
§ 15. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności reguluje odrębna
uchwała Rady Gminy Jemielnica.
Rozdział 9
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 16.1. Prowadzenie chowu, hodowli i przetrzymywanie zwierząt gospodarskich musi odbywać się
z zapewnieniem wymogów określonych w odrębnych przepisach, w tym sanitarnych, budowlanych,
weterynaryjnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt.
2. Prowadzący chów, hodowlę i utrzymujący zwierzęta gospodarskie powinni zapewnić w szczególności:
1) gromadzenie nieczystości zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ich usuwanie bez powodowania
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) odpowiednie pomieszczenia gospodarcze dla zwierząt;
3) niepowodowanie dla sąsiednich nieruchomości uciążliwości tak jak takich jak odór i hałas;
4) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach
i innych miejscach publicznych.
§ 17.1. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomością, na której dozwolone
jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich:
1) dla bydła, koni i strusi – 50 arów;
2) dla kóz, owiec i trzody chlewnej – 10 arów;
3) dla drobiu i zwierząt futerkowych – 5 arów.
2. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od drogi publicznej,
wewnętrznej lub innej dojazdowej oraz budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.
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Rozdział 10
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 18.1. Właściciel nieruchomości położonej na obszarze Gminy Jemielnica zobowiązany jest do przeprowadzania
corocznej deratyzacji nieruchomości w terminach:
1) wiosennym – od 21 marca do 5 kwietnia;
2) jesiennym – od 15 października do 29 października.
2. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn sanitarno-zdrowotnych mogą być ustalane dodatkowe terminy
deratyzacji.

