UCHWAŁA NR XXIV/236/20
RADY GMINY BOBROWNIKI
z dnia 13 lipca 2020 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji
Rada Gminy Bobrowniki
uchwala:
§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”
w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/230/16 Rady Gminy Bobrowniki z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”.
§ 4. 1. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Gminy Bobrowniki, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/236/20
Rady Gminy Bobrowniki
z dnia 13 lipca 2020 r.
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bobrowniki”
Rozdział 1.
1
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w Gminie Bobrowniki oraz
wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe, a także wymagania utrzymywania zwierząt
gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy Bobrowniki.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.),
2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to osoby wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 4 oraz podmioty
wskazane w art. 2 ust. 2a, ust. 3, ust. 3a i ust. 3b ustawy,
3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
4) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,
5) PSZOK - rozumie się przez to stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, zlokalizowany na terenie Gminy,
6) selektywnej zbiórce - rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2019r., poz. 2028),
7) bioodpadach - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
8) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.),
9) obiektach służących do użytku publicznego - rozumie się przez to obiekty, w których wykonuje się zadania
o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności urzędy organów administracji publicznej, jednostki
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, placówki oświatowe, instytucje kultury,
10) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu art. 4 pkt 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 122 z późn. zm.),
11) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (t.j.
Dz. U. z 2017 r., poz. 2132 z późn. zm.),
12) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, o której mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
13) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne,
(zabudowa blokowa) tj. takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego określonej w §
3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
14) podmiot uprawniony – przedsiębiorca wyłoniony w przetargu w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy i zagospodarowania tych odpadów, posiadający
wpis do rejestru działalności regulowanej.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego
zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez PSZOK, uprzątania błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz mycia
i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
§ 3. 1. Za utrzymanie czystości i porządku na terenach będących własnością Gminy Bobrowniki oraz na
terenach Skarbu Państwa, którymi z mocy odrębnych przepisów włada Wójt Gminy Bobrowniki, odpowiada
Gmina Bobrowniki albo jednostki organizacyjne bądź osoby trzecie, jeżeli tym jednostkom lub osobom
powierzono władanie terenem nieruchomości w oparciu o właściwą ustawę lub umowę cywilnoprawną.
2. Za utrzymanie czystości i porządku w pasie dróg publicznych objętych zarządem dróg publicznych
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. Z 2020r.,
poz. 470 z późn. zm.) odpowiada zarządca ww. drogi.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania następujących rodzajów
odpadów komunalnych:
1) papieru,
2) metali i tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
3) szkła,
4) bioodpadów,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
6) odpadów niebezpiecznych,
7) przeterminowanych leków, chemikaliów,
8) odpadów niekwalifikujących 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,
9) zużytych baterii i akumulatorów,
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
12) zużytych opon,
13) odzieży i tekstyliów.
2. Odbiór segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 do 4 oraz
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy
Bobrowniki prowadzi podmiot uprawniony. Pozostałe odpady komunalne, pochodzące z nieruchomości
zamieszkałych, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK). Sposób i warunki prowadzenia selektywnej zbiórki zostały określone
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2019r., poz. 2028).
3. Prowadzenie selektywnej zbiórki bioodpadów na terenie nieruchomości jednorodzinnej jest spełnione
także w przypadku korzystania przez właściciela nieruchomości z kompostownika.
1) Kompostowanie bioodpadów winno być realizowane w wyznaczonym na terenie nieruchomości
odpowiednio zorganizowanym miejscu lub urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji
organicznych, w sposób niepowodujący uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
2) Usytuowanie kompostownika winno być zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.).
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
ze szczególnym uwzględnieniem znajdujących się tam terenów i obiektów służących do użytku publicznego,
poprzez:
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1) ustawienie na tych terenach lub obiektach pojemników lub koszy ulicznych na odpady komunalne
i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia,
2) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości
niezwłocznie po ich wystąpieniu, w sposób nie zagrażający i nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów,
jak również czyścić pas drogowy, chodniki i place z zanieczyszczeń nagromadzonych po okresie zimowym,
poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów,
3) na bieżąco usuwać zanieczyszczenia na drogach, chodnikach i placach w celu niedopuszczenia do
zalegania odpadów utrudniających ich użytkowanie.
5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz napraw poza warsztatami samochodowymi,
można przeprowadzać tylko na terenie utwardzonym, pod warunkiem, że nie powodują uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia ziemi i wód gruntowych. Zabrania się odprowadzania
powstających podczas mycia ścieków bezpośrednio do zbiorników, cieków wodnych lub do ziemi.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, 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 oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość
pojemników, biorąc pod uwagę liczbę osób zamieszkujących na danej nieruchomości, ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych oraz częstotliwość ich zbierania, jednakże nie mniejszą niż:
1) minimum 1 pojemnik do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Pojemniki powinny posiadać standardowe wymiary, zgodne z Polskimi Normami, wyposażone w szczelną
pokrywę zabezpieczającą gromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi, w stanie technicznym
zapewniającym szczelność.
2) minimum 4 worki lub pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, następujących frakcji:

᠆ metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
᠆ papier,
᠆ szkło,
᠆ bioodpady.
Worki/pojemniki na odpady selektywnie zbierane dostarcza podmiot uprawniony.
3) kontener/worek do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w razie zaistnienia potrzeby.
Pojemnik/ worek do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarcza podmiot uprawniony.
4) W razie większej liczby mieszkańców minimalna pojemność pojemników, worków lub ich ilość ulega
proporcjonalnemu zwiększeniu.
2. Nieruchomość może być wyposażona w kompostownik do gromadzenia bioodpadów. Nie zwalnia to
jednak właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania worków na bioodpady.
3. Do gromadzenia odpadów na nieruchomościach zamieszkałych należy stosować pojemniki i worki:
1) w zabudowie jednorodzinnej w przypadku gdy nieruchomość zamieszkała jest przez 1 - 2 osoby pojemniki
i worki o następujących parametrach:

Przeznaczenie
Kolor
niesegragowane (zmieszane) odpady komunalne pojemnik kolor dowolny
(PN-EN 840)
metale,
tworzywa
szt.
i
opakowania
worek/pojemnik żółty
wielomateriałowe
papier
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worek/pojemnik niebieski

Pojemność
min.
120 l
120 l
120 l
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szkło

worek/pojemnik zielony

120 l

bioodpady

worek/pojemnik brązowy

120 l

2) w zabudowie wielorodzinnej (blokowej) w przypadku gdy nieruchomość zamieszkuje do 40 osób pojemniki o następujących parametrach:

Przeznaczenie
Kolor
niesegragowane (zmieszane) odpady komunalne pojemnik kolor dowolny
(PN-EN 840)
metale,
tworzywa
szt.
i
opakowania pojemnik żółty
wielomateriałowe

Pojemność
1100 l
1100 l

papier

pojemnik niebieski

1100 l

szkło

pojemnik zielony

1100 l

bioodpady

pojemnik brązowy

1100 l

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, w tym również właściciele domków
letniskowych, mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w odpowiednie pojemniki dostosowane pojemnością
do potrzeb i zawrzeć umowę na ich odbiór z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonego przez Wójta Gminy
Bobrowniki.
Przyjmując miesięczny cykl usuwania odpadów, minimalne normatywy objętościowe pojemników dla
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wynoszą:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od
rodzaju nieruchomości, w której ma miejsce oraz dla każdej nieruchomości nie zamieszkałej, na której
powstają odpady komunalne,
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 1 l na
każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
3) dla szkół – 2 l na każdego ucznia i pracownika,
4) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika,
5) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na lokal,
6) dla punków handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
7) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,
10) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, przed lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady,
11) w odniesieniu do nieruchomości, na której usytuowane są cmentarze, zlokalizowany powinien być co
najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 7 m³,
12) w odniesieniu do placów targowych przyjmuje się 8 l/m² i co najmniej 1 pojemnik o pojemności 1100 l
lub większe,
13) w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku – domki letniskowe, zlokalizowany powinien być co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120l.
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14) w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku - ogrody działkowe, zlokalizowany powinien być co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach spełniających
wymagania Polskich Norm, posiadających certyfikat "CE" oraz zapewniające bezpieczne i długotrwałe
użytkowanie, w tym mechaniczne opróżnianie przez podmiot uprawniony odbierający odpady komunalne
Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne we własnym zakresie.
6. Pojemniki/kontenery oraz worki na odpady należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym
i przygotowanym przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.). Miejsca te powinny być utrzymywane
w należytym stanie sanitarnym i porządkowym, zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód
i niepowodującym zagrożeń dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez sprzątanie odpadów
nagromadzonych wokół pojemników.
7. Odbiór segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ust. 1 oraz niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowniki
prowadzi podmiot uprawniony. Pomiot ten zobowiązany jest również wyposażyć właścicieli nieruchomości
zamieszkałych w odpowiednią ilość poszczególnych pojemników/ worków przeznaczonych do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, a także pojemniki/worki do gromadzenia odpadów budowlanych
i remontowych.
8. Na pojemnikach/ workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów należy umieścić informację o ich
przeznaczeniu.
9. Ponad to właściciel zobowiązany jest do:
1) utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w
razie potrzeby wymienić je na nowe,
2) dbania o czystość i porządek na terenie przylegającym do pojemników na odpady, nie dopuszczając do
zalegania odpadów na ziemi, a także w boksach śmietnikowych,
3) niedopuszczenia do przepełnienia pojemników oraz mieszania poszczególnych frakcji odpadów,
4) cyklicznego mycia i dezynfekowania pojemników.
10. Mieszkańcy oraz inne osoby przebywające na terenie Gminy zobowiązani są do korzystania z koszy
ulicznych lub w przypadku ich braku do zabierania odpadów ze sobą, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów
użytku publicznego.
11. Do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na drogach publicznych służą kosze uliczne na odpady
komunalne o pojemności minimalnej 50 litrów, ustawione wzdłuż ciągów handlowych, na przystankach
komunikacji publicznej i w miejscach wzmożonego ruchu pieszych.
1) odległość między koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać
500 m,
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokować pod wiatą, a jeżeli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 6. 1. Odbiór odpadów komunalnych, w tym selektywnie zbieranych z nieruchomości zamieszkałych
organizuje Gmina, a realizuje podmiot uprawniony, wyłoniony przez Gminę w drodze przetargu zgodnie
z ustalonym harmonogramem.
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2. Właściciel nieruchomości realizuje obowiązek w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych przez
zawarcie stosownej umowy z gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości
zużytej wody jednocześnie zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia się zbiornika bądź wylewania
ścieków na powierzchnię terenu, i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza
wynikający z jego przepełnienia, wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający
powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
4. Ze względów sanitarno-epidemiologicznych ustala się obowiązek opróżnienia pojemników i kontenerów
zawierających niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż:
1) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu kalendarzowym,
2) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej (blokowej) nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu.
5. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny tj. metale, tworzywa sztuczne i opakowania
wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odbierane
są od właścicieli nieruchomości :
1) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym, przy czym
w miesiącach od 1 kwietnia do 31 października, bioodpady odbierane są nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu.
2) w zabudowie blokowej nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu kalendarzowym.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne odbierane są od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w ilości nie więcej niż 2200 l w roku kalendarzowym przez podmiot
uprawniony.
7. Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości zamieszkałych,
obejmujące: odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory,
przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte opony, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, odzież i tekstylia odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK) mieszczącym się w Bobrownikach przy ul. Gminnej 8 przez cały rok, w dniach
i godzinach pracy Urzędu Gminy w Bobrownikach.
8. W odniesieniu do nieruchomości niezamieszkałych, a na których powstają odpady komunalne,
pozbywanie się odpadów komunalnych, zebranych selektywnie i zmieszanych następuje według
harmonogramu ustalonego pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą wpisanym do działalności
regulowanej, przy czym częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz
gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych i nie może być rzadsza niż :
1) w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2) w przypadku odpadów komunalnych gromadzone w sposób selektywny tj. metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe, papier, szkło, bioodpady - nie rzadziej niż raz w miesiącu,przy czym
w miesiącach od 1 kwietnia do 31 października, bioodpady odbierane są nie rzadziej niż dwa razy
w miesiącu.
9. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów publicznych nie może być rzadsza niż raz na
tydzień.
10. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych – raz na tydzień oraz niezwłocznie po napełnieniu.
Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 7. 1. Zaleca się następujący sposób postępowania z odpadami gromadzonymi selektywnie przed
umieszczeniem ich w workach lub pojemnikach przeznaczonych na odpowiednią frakcję odpadów:
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1) opróżnienie opakowania z zawartości – jeśli rodzaj materiału na to pozwala,
2) zmniejszenie objętości odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki.
2. Bioodpady, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących możliwości
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych.
3. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych, zaleca się stosowanie produktów bez
opakowań, stosowanie opakowań wielokrotnego użytku i takich, które powodują powstawanie mniejszych
ilości odpadów.
Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1. Zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia
ludzi i zwierząt.
1) Na właścicieli lub opiekunów nakłada się obowiązek wyprowadzania psów w miejsca przeznaczone do
wspólnego użytku wyłącznie na smyczy, a psów rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu.
2) W miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy pod warunkiem, że pies ma
nałożony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, aby
nie stanowiło uciążliwości dla ludzi i otoczenia, w szczególności poprzez zabezpieczenie posesji przed
wydostaniem się z niej zwierzęcia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności na
chodnikach, ulicach i placach, zieleńcach, w parkach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 9.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 9. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny
publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. Utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości,
w szczególności zapachowych (odór), dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników
nieruchomości sąsiednich.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w punkcie 1, zobowiązany jest do:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
2) gromadzenia i usuwania wytwarzanych podczas hodowli zwierząt odpadów, w sposób niepowodujący
zanieczyszczenia nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych,
3) pszczoły miodne trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 20 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich,
4) nie stwarzania uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach
sąsiednich.
3. Zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich w budynkach zbiorowego zamieszkania.
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Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich przeprowadzania.
§ 10. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane:
1) obiektami zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, gospodarczej i rolnej,
2) obiektami użyteczności publicznej,
3) obiektami wykorzystywanymi w celach prowadzenia działalności gospodarczej lub magazynowej,
4) obiektami i urządzeniami technicznymi takie jak: węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe, sieci
kanalizacyjne, miejsca ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów.
2. Ustala się, że obszary, o których mowa w ust.1 podlegają deratyzacji w terminie od 1 kwietnia do
30 kwietnia.
3. Deratyzację przeprowadza się w sposób ciągły, licząc od pierwszego dnia do ostatniego dnia miesiąca
określonego w § 10 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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Uzasadnienie
Uchwałę podejmuje się, z uwagi na konieczność dostosowania prawa miejscowego do obowiązujących
przepisów prawa. Konieczne było dostosowanie zapisów Regulaminu do nowelizacji Ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. z późn. zm.), Ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r. poz. 19) zgodnie z obowiązującym Wspólnym Systemem
Segregacji Odpadów na terenie całego kraju.

Przewodniczący Rady Gminy
Bobrowniki
mgr inż. Adam Nocuń
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