
UCHWAŁA XV/132/2020 
RADY GMINY SKOROSZYCE 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Skoroszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 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 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Nysie Rada Gminy Skoroszyce uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Skoroszyce: 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1.  

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
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7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

2. Regulamin określa także: 

1) wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 
zwolnić właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku posiadania pojemnika lub 
worka na te odpady; 

2) warunki uznania, że odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny. 

 
 

 
 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 2.  

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) selektywnie zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej 
w zakresie obejmującym: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) popiół; 

h) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym 

i) przeterminowane leki i chemikalia, 

j) 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 igieł i strzykawek, 

k) zużytych baterii i akumulatorów, 

l) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

m) odpadów tekstyliów i odzieży; 

n) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

o) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

p) zużytych opon; 

2) przekazanie selektywnie zebranych odpadów, o których mowa w pkt 1: 

a) lit. a-g i n bezpośrednio odbierającemu odpady komunalne zgodnie z harmonogramem; 
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b) lit.a-n poza harmonogramem we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania  Odpadów 
Komunalnych na zasadach określonych w odrębnej uchwale; 

c) lit. d w zabudowie wielorodzinnej, do ogólnodostępnych pojemników służących do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

d) lit. n-p do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na zasadach określonych w odrębnej 
uchwale; 

e) lit. i bezpośrednio do aptek oraz do PSZOK; 

3) zbieranie pozostałych, niewymienionych w pkt 1, odpadów komunalnych powstałych na terenie 
nieruchomości, które kwalifikuje się jako niesegregowane odpady komunalne (odpady zmieszane) 
i przekazywanie ich odbierającemu odpady komunalne; 

§ 3.  

1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości winien 
być realizowany codziennie do godz. 8:00 rano, a w przypadku intensywnych opadów śniegu - w ciągu 
6 godzin od ustania opadów w szczególności poprzez: 

1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie; 

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu; 

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 
stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości po ustaniu przyczyn jego 
stosowania. 

§ 4.  

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 
dokonywane na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że: 

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach 
nieruchomości, z użyciem środków ulegających biodegradacji; 

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji posiadającej urządzenia podczyszczające lub 
gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; 

3) powstające zużyte oleje i smary gromadzone będą w odrębnych zbiornikach 
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Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wymagania dotyczące 
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na 

terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz wymagania 
zwolnienia właścicieli takich nieruchomości, w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na 

te odpady. 

§ 5.  

1. Jeśli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, do zbierania odpadów komunalnych stosuje 
się szczelne pojemniki lub worki wykonane z trwałego materiału,  metalu lub tworzywa sztucznego, 
wyposażone w klapy, pokrywy lub wiązania, umożliwiające ich zamknięcie, oznakowane w sposób 
jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów. Stosuje się pojemniki lub worki o budowie 
zapewniającej ochronę przed wpływem opadów atmosferycznych i rozwiewaniem. 

2. Właściciele nieruchomości  zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru odpadów  
w odpowiednich pojemnikach lub workach: 

1) papier - w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”; 

2) szkło - w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „SZKŁO”; 

3) metale oraz tworzywa sztuczne - w workach lub pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem 
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”; 

4) bioodpady- powinny być zagospodarowywane przy pomocy kompostowników w przypadku braku takiej 
możliwości gromadzić w pojemnikach z napisem „BIO”: 

5) popiół - w pojemnikach metalowych ocynkowanych; dopuszcza się zbieranie wystygłego  popiołu 
w pojemnikach plastikowych oznaczonych napisem „POPIÓŁ”; 

6) zmieszane odpady komunalne - w pojemnikach koloru czarnego oznaczonych napisem  ,,ODPADY 
ZMIESZANE” 

3. Wskazane pojemniki w ust.2 do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie 
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

4. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi  
jednorodzinnymi na terenie tej nieruchomości, kompostowania bioodpadów  przydomowych 
kompostownikach; 

5. Zwalnia się w całości właścicieli nieruchomości, o których mowa w ust. 4 z obowiązku posiadania 
pojemnika na bioodpady, jeżeli kompostowanie spełnia następujące wymagania: kompostowane są wszystkie 
bioodpady powstające na nieruchomości, o której mowa w ust. 4; kompostowanie odbywa się przez cały okres 
12 miesięcy w roku. 

§ 6.  

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych 
jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemników i worków: 

1) przeznaczonych worków do zbierania papieru, jeżeli z takiego worka korzysta: 

a) od 1 do 3 osób - jeden worek o pojemności 120 l; 
b) od 4 do 6 osób - dwa worki o pojemności 120 l; 
c) od 7 do 12 osób - trzy worki o pojemności 120 l; 
d) dla większej ilości osób korzystających należy stosować wielokrotność worka 120 l proporcjonalnie 
do ilości osób korzystających przy przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 1 i z 
uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów; przyjmuje się, że w okresie jednego miesiąca 
wytwarzanie odpadów z papieru wynosi średnio 40 l/osobę; 
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2) przeznaczonych worków do zbierania szkła, jeżeli z takiego worka korzysta : 

a) od 1 do 3 osób - jeden worek o pojemności 80l; 
b) dla większej ilości osób korzystających należy stosować wielokrotność worka 80 l proporcjonalnie do 
ilości osób korzystających; przyjmuje się, że w okresie jednego miesiąca wytwarzanie odpadów ze szkła 
wynosi średnio 40 l/osobę przy przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 2; 

3) przeznaczonych worków do zbierania, metalu i tworzyw sztucznych jeżeli z takiego worka korzysta: 

a) od 1 do 3 osób - jeden worek o pojemności 120 l; 

b) od 4 do 6 osób - dwa worki o pojemności 120 l; 

c) od 7 do 12 osób -trzy worki o pojemności 120 l; 

d) dla większej ilości wytwarzanych odpadów należy stosować wielokrotność worka 120 l proporcjonalnie 
do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres jednego miesiąca, wynosi średnio 40 l/osobę, przy 
przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 12 ust. 1 pkt. 3; 

4) przeznaczonego pojemnika do zbierania bioodpadów i osobno pojemnika do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

b) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l; 

c) od 9 do 12 osób- dwa pojemniki o pojemności 240 l; 

d) dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych 
w lit.a- c proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która na okres jednego miesiąca, wynosi 
średnio 40 l/osobę, przy przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 4. lit. a; § 
12 ust.1 pkt 5 lit. a, 

5) przeznaczonego pojemnika do zbierania popiołu, jeżeli ilość wytwarzanego popiołu wynosi: 

a) do 110 l - jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

b) powyżej 110 l do 220 l - dwa pojemniki o pojemności 110 l; 

c) dla większej ilości osób korzystających należy stosować wielokrotność pojemnika 110 l proporcjonalnie 
do ilości wytwarzanego popiołu przy przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 12 ust. 1 pkt 6., 
która ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników. 

§ 7.  

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie  wielorodzinnej, ustala 
się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych 
i osobno pojemnika na bioodpady oraz osobno pojemnika na papier i osobno pojemnika na metal i tworzywa 
sztuczne, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) od 1 do 3 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l 

2) od 4 do 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l; 

3) od 7 do 12 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l; 

4) od 13 do 24 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

5) od 25 do 36 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l oraz dwa pojemniki 240 l; 

6) od 37 do 55 osób - dwa pojemniki o pojemności 1100 l; 

7) dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych ust. 1-6  
proporcjonalnie do ilości osób korzystających; przyjmuje się, że  okres jednego miesiąca wytwarzanie 
odpadów wskazanych powyżej wynosi 40 l/osobę, przy przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 12. 
ust. 1 pkt.1-6 lit. b; 
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2. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna 
minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników 
wymaganej dla każdej z tych nieruchomości. 

§ 8.  

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do 
zbierania selektywnie odpadów komunalnych, oddzielnie dla poszczególnych rodzajów odpadów (papier, 
metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) oraz zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli wytwarza się 
ilości odpadów (uwzgledniające ilości osób korzystających określonych w Załączniku do uchwały): 

1) do 80 l odpadów szkła - jeden worek o pojemności 80l; 

2) do 120 l odpadów - jeden pojemnik lub jeden worek o pojemności 120 l; 

3) ) powyżej 120 l do 240 l - jeden pojemnik o pojemności 240 l; 

4) powyżej 240 l do 480 l - dwa pojemniki o pojemności 240 l; 

5) powyżej 480 l do 720 l - trzy pojemniki o pojemności 240 l; 

6) powyżej 720 do 960 l - cztery pojemniki o pojemności 240 l; 

7) powyżej 960 l do 1100 l - jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

8) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w ust.1-7 lub 
pojemnik o pojemności 2500l, proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów i przy uwzględnieniu 
ilości osób korzystających określonych w Załączniku oraz przyjętej częstotliwości odbioru wskazanej w § 
12. 

2. Ustalając liczbę i rodzaje pojemników należy kierować się zasadą ustawienia pojemników o możliwie 
dużej pojemności, minimalizując ich liczbę. 

§ 9.  

Ustala się minimalną pojemność pojemników (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na drogach publicznych oraz na terenach użyteczności publicznej, która wynosi 20l. 

§ 10.  

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie 
nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających z pojemnika oraz dla podmiotu upoważnionego do odbioru odpadów, jeżeli istnieje możliwość 
bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów na terenie nieruchomości. 

3. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

4. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych. 

5. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania 
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych i w miejscach 
użyteczności publicznej, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze powinny być usytuowane: 

1) w terenie zabudowanym  usytuowane w odległości maksymalnie 500 m od kolejnego pojemnika 
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2) w innych miejscach użyteczności publicznej co najmniej jeden pojemnik o pojemności minimalnej 20l co 
1000 m 

§ 11.  

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów 
w należytym stanie sanitarnym poprzez mycie tych pojemników co najmniej dwa razy do roku. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 
technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia, uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 
porządkowym poprzez ustawienie pojemnika w odległości nie większej niże 5 metrów jeden od drugiego. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez uprzątnięcie miejsc nie rzadziej niż raz na tydzień. 

5. Wystawianie wspólnych pojemników do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości 
wymaga powiadomienia Wójta Gminy Skoroszyce. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
Warunki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny. 

§ 12.  

1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, która wynosi: 

1) papier : 

᠆ nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) szkło : 

a) nieruchomość jednorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

b) nieruchomości wielorodzinne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 

c) nieruchomość niezamieszkała - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

3) metale oraz tworzywa sztuczne : 

᠆ nie rzadziej raz w miesiącu; 

4) bioodpady: 

a) nieruchomość jednorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie  w okresie od 1 kwietnia do 
31 października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

b) nieruchomości wielorodzinne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 
31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu; 

c) nieruchomość niezamieszkała - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 
31 października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

5) zmieszane odpady komunalne: 

a) nieruchomość jednorodzinna - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie  w okresie od 1 kwietnia do 
31 października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

b) nieruchomości wielorodzinne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 
31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu; 

c) nieruchomość niezamieszkała - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie  w okresie od 1 kwietnia do 
31 października  a w pozostałym okresie nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 
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6) popiół: 

᠆ nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w okresie od 1 września do 30 kwietnia i jeden raz   na dwa 
miesiące w pozostałym okresie, 

2. Pozostałe zbierane selektywnie odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. h-p należy oddawać do PSZOK 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące. 

3. Odpady w postaci zużytych baterii, należy oddawać  do odpowiednio oznakowanych pojemników 
zlokalizowanych w szkołach i innych instytucjach publicznych lub do  punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

4. Zużyte akumulatory należy oddawać do punktów  świadczących usługi sprzedaży i wymiany 
akumulatorów lub  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony odbierane są 
w systemie akcyjnym nie rzadziej niż dwa razy do roku, określonym w harmonogramie odbioru odpadów. 

6. Opróżnianie koszy ulicznych następuje nie rzadziej niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 
31 października a w pozostałym okresie nie rzadziej niż dwa raz w miesiącu. 

7. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 22.00. 

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać 
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód i powinno być 
prowadzone nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy. 
 

§ 13.  

Ustala się warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny: gdy odpady, o których 
mowa w § 3 pkt 1 a-g znajdują się w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2, bez zanieczyszczeń innymi odpadami szczególnie odpadami wskazanymi 
w § 2 pkt 1lit. h-p. 

Rozdział 6. 
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 14.  

Określa się następujące wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami: 

1) Gmina Skoroszyce mając na celu minimalizację ilości odpadów kierowanych na składowiska, stwarza 
odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców. 

2) Gmina Skoroszyce umożliwia gromadzenie i wykorzystywanie przez właścicieli nieruchomości 
bioodpadów powstających na ich terenie poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach 
w zabudowie jednorodzinnej. 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku  

§ 15.  

1. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę zdrowia  i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te 
nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej. 

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej 
opieki, w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych. 
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3. Dozór nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem ich stałego utrzymania, winien być 
adekwatny do gatunku, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący z przeznaczeniem danego obiektu czy 
terenu, gdzie zwierzę zostało wprowadzone. 

4. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest 
zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

5. Właściciele i opiekunowie wyprowadzający psy w miejsca publiczne, zobowiązani są do stosowania 
poniższych zasad: 

1) pies winien być prowadzony na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2) , 

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba 
nadzorująca psa, ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, oznaczającej oczekiwaną reakcję psa 
na komendę opiekuna w każdej sytuacji, z zastrzeżeniem pkt 3), 

3) psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 
z 2003 r., Nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie 
w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy, 

4) pies zwolniony ze smyczy winien być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę, 
z zastrzeżeniem pkt 5), 

5) na terenach otwartych i o małym natężeniu ruchu pieszych, pies może być zwolniony ze smyczy i nie musi 
być prowadzony bezpośrednio przy osobie nadzorującej zwierzę. W tym przypadku pies musi mieć 
założony kaganiec, 

6) właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do podjęcia środków chroniących osoby 
trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem. 

6. Obowiązek nakładania kagańca, o którym mowa w ust. 5 pkt 2) i 5), nie dotyczy: 

1) psów u których występują przeciwwskazania: 

a) anatomiczne, 

b) zdrowotne; 

2) szczeniaków do 9 m-ca życia. 

7. Przeciwwskazania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oraz wiek psa, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, winny 
być potwierdzone przez lekarza weterynarii w książeczce zdrowia psa lub na stosownym zaświadczeniu. 

8. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele i opiekunowie 
zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców 
tych terenów. 

9. Przepisy ust. 3-8 nie dotyczą funkcjonariuszy organów powołanych do ochrony bezpieczeństwa 
publicznego na służbie, osób niewidomych lub niedowidzących korzystających z psów przewodników oraz 
osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących. 

Rozdział 8. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 16.  

Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji rolniczej zobowiązany jest 
do: 

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, 
na zasadach określonych w § 18; 

3) odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami; 
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4) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości; 

5) zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane tylko gdy wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska 
w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest 
prowadzona. 

Rozdział 9. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 17.  

1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do przeprowadzają deratyzacji w następujących okresach: 

1) wiosną w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2) jesienią w okresie od 1 października do 31 października; 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 
nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 

Rozdział 10. 
Postanowienia końcowe 

§ 18. 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skoroszyce.  

§ 19.  

Z zastrzeżeniem  § 20 traci moc uchwała Nr XXVI/196/2017 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 30 stycznia 
2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skoroszyce (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego z 2017 r. poz. 412 z późn. zm.). 
 

§ 20.  

Uchwała w części dotyczącej zasad gospodarowania odpadami komunalnymi znajduje zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2021 r.; do tego czasu stosuje się zasady dotychczasowe. 

§ 21.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Skoroszyce 

 
 

Henryk Sokołowski 
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Załącznik do uchwały Nr XV/132/2020 

Rady Gminy Skoroszyce 

z dnia 31 lipca 2020 r. 

Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w okresie jednego miesiąca 

1) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 12 l pojemności pojemnika na każdego ucznia, dziecko i pracownika; 

2) dla lokali handlowych – 30 l pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego;  jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 120 l na każdy lokal; 120 l pojemności pojemnika na każde 10 m2 powierzchni; 

3) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego 
pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt; 

4) dla hoteli, domów opieki, internatów – 30l pojemności pojemnika na jednego pracownika oraz łóżko; 

5) dla lokali gastronomicznych - 30 l pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego pracownika; 
80 l pojemności pojemnika na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla punktów gastronomicznych szybkiej obsługi poza lokalami -  80 l pojemności pojemnika jednak 
nie mniej niż jeden  pojemnik   o pojemności 120 l; 

7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych oraz 
socjalnych - 40 l pojemności pojemnika na każdego zatrudnionego; 

8) dla cmentarzy - 4 l na jedno miejsce pochówku; 

9) dla pozostałych – 30 l/na osobę korzystającą. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), która weszła w
życie 6 września 2019 r., Rada Gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w terminie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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