
 

 

UCHWAŁA NR XV/143/20 

RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW 

z dnia 10 lutego 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Gminy i Miasta 

Odolanów uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na nieruchomości  odpadów 

komunalnych wyłącznie do przeznaczonych na ten cel pojemników i worków określonych w niniejszym 

regulaminie.  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są selektywnie zbierać następujące frakcje odpadów 

komunalnych: 

1) papier, w tym odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 

2) szkło bezbarwne, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego, 

3) szkło kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego, 

4) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) odpady resztkowe - to znaczy pozostałe po segregacji zmieszane odpady komunalne, za wyjątkiem 

odpadów wskaznaych w pkt 8-16, 

6) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

7) popiół i żużel z palenisk domowych, 

8) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych takie, jak 

przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery, świetlówki, żarówki, termometry rtęciowe itp., 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

13) zużyte opony, 

14) odzież i tekstylia, 

15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

16) styropian. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 podpunkt 1-7 należy zbierać i przekazywać podmiotowi 

odbierającemu odpady z częstotliwością i w sposób określony w rozdziale 4. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 podpunkt 8-16 należy zbierać i przekazywać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

4. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą wszystkich rodzajów zabudowy, w tym 

nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości: 

1) w zakresie postępowania z odpadami: 

a) zbieranie odpadów resztkowych, do pojemników, których minimalna pojemność, rodzaje oraz  ilość 

została określona w Regulaminie i przekazywanie ich podmiotowi uprawnionemu do odbioru 

w terminach wyznaczonych harmonogramem, 

b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w Regulaminie, 

c) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki i worki, służące do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

w sposób przewidziany Regulaminem, 

2) w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego: 

a) właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania ze śniegu, lodu i usunięcia śliskości 

nawierzchni chodnika oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego, 

b) obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce 

nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań w celu usunięcia lub co 

najmniej ograniczenia śliskości chodnika, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz 

w sposób niezagrażający istniejącej zieleni, 

3) w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi: 

a) gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych lub w oczyszczalniach przydomowych - dotyczy nieruchomości nie mających 

obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 

przeznaczonych, 
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2) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 

resztkowych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującej normie PN-EN 840. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) do zbierania odpadów komunalnych resztkowych: 

a) pojemniki na odpady o pojemności 60 l na kółkach, 

b) pojemniki o pojemności 110 l na kółkach, 

c) pojemniki na odpady o pojemności 120 l na kółkach, 

d) pojemniki na odpady o pojemności 240 l na kółkach, 

e) pojemnik na odpady o pojemności 660 l na kółkach, 

f) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l na kółkach, 

g) pojemniki o pojemności 5 m³, 7 m³,  10 m³, 

h) kosze uliczne o pojemności od 10 do 150 l, 

2) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych w zabudowie jednorodzinnej stosować należy worki 

o pojemności 80 l dla szkła i odpadów ulegających biodegradacji oraz o pojemności 120l dla tworzyw 

sztucznych i papieru, o kolorystyce: 

a) worek żółty do zbierania tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, 

b) worek niebieski do zbierania papieru, tektury, 

c) worek biały do zbierania szkła bezbarwnego, 

d) worek zielony do zbierania szkła kolorowego, 

e) worek brązowy do zbierania odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów. 

3) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych w zabudowie wielolokalowej stosować należy: 

a) pojemniki do selektywnej zbiórki typu dzwon lub siatkowy o pojemności 1,0 m
3
 lub 1,5 m

3
, lub 

pojemnik 1,1 m
3
 na kółkach, z zamykaną klapą, komplet pojemników tworzących gniazdo do segregacji 

powinien posiadać zbliżone do siebie wymiary, kształt nie odbiegający od ogólnie przyjętych standardów 

o kolorystyce: papier i tektura – kolor niebieski, szkło bezbarwne – kolor biały, szkło kolorowe – kolor 

zielony, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – kolor żółty, odpady ulegające 

biodegradacji kolor brązowy 

b) w zabudowie wielolokalowej należy stosować pojemniki o pojemności minimalnej 5 l/mieszkańca przy 

czym nie mniejszej niż 1 m
3
 (dla szkła i papieru), 1,5 m

3
 dla tworzyw sztucznych, metalu, opakowań 

wielomateriałowych dla każdego punktu zbierania oraz nie mniej niż 1,1 m
3
 dla odpadów ulegających 

biodegradacji; 

4) do zbierania odpadów komunalnych zbieranych z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne dopuszcza się stosowanie pojemników dopuszczonych w ust. 2 pkt. 1 i 3. 

Pojemniki, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 3 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie 

za pomocą typowych systemów załadowczych. 
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3. Do zbierania popiołu i żużla z palenisk domowych należy wykorzystywać pojemnik 120 l koloru 

szarego. W przypadku nieruchomości wielolokalowych dopuszcza się odbiór popiołu i żużla z pojemników 

660 l lub 1100 l. 

4. Do zbierania odpadów ulegających biodegradacji właściciele nieruchomości mogą stosować również 

pojemniki o pojemności 120 l lub 240 l koloru brązowego z napisem bio. 

5. W przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi właściciel 

nie ma obowiązku wyposażenia jej w pojemniki lub worki na te odpady i nie zbiera tych odpadów 

w pojemnikach lub workach oraz nie może zawieść ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 

§ 7. 1 Właściciele nieruchomości, są zobowiązani dostosować pojemności pojemników i worków do ilości 

odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków (przy założeniu nie mniej niż 30 l na 

mieszkańca), przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli 

nieruchomości: 

1) na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takich pojemników korzysta: 

a) od 1 do 4 osób w rozmiarze 120 l na odpady resztkowe, 120 l na popiół i 1 komplet worków do 

segregacji składający się z worków : na papier, szkło kolorowe, szkło bezbarwne, tworzywa sztuczne 

i metale, odpady ulegające biodegradacji w ilości 1 worek każdego rodzaju, 

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8: osób 240 l lub 2 razy 120 l na odpady resztkowe, 120 l na popiół 

i 2 komplety worków do segregacji odpadów, 

c) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób w rozmiarze 240 l i 120 l na odpady resztkowe, 2 razy 120 l 

na popiół i 3 komplety worków do segregacji 

d) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób w rozmiarze 2 pojemniki po 240 l na odpady resztkowe, 

2 razy 120 l na popiół i 4 komplety worków do segregacji odpadów, 

e) w przypadku zamieszkiwania większej liczby osób należy dostosować wielkość pojemników i worków 

stosownie do potrzeb nie mniej niż 660 l na odpady resztkowe, 3 razy 120 l na popiół    i 5 kompletów 

worków do segregacji odpadów, 

2) w zabudowie wielolokalowej,  ilość i wielkości pojemników należy dobierać indywidualnie w zależności  

od ilości mieszkańców i częstotliwości odbierania danej frakcji  odpadów, tak by  nie doprowadzać do 

przepełnienia pojemników jednak nie mniej niż 1 pojemnik 1m
3 

dla szkła i papieru, 1,5 m
3
 dla tworzyw 

sztucznych i metali oraz 1,1 m
3
 dla odpadów ulegających biodegradacji i odpadów resztkowych 

(zmieszanych), w przypadku powstawania popiołu nie mniej niż pojemnik 660 l. 

2) na których nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych 

indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do obszaru i rodzaju 

działalności na terenie Gminy i Miasta Odolanów: 

a) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych nie mniej niż 60 l na odpady resztkowe i zestaw worków do segregacji na każdych 10-ciu 

zatrudnionych, 

b) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli 5 l na każde dziecko i pracownika, jednak nie mniej niż 120 l na 

odpady resztkowe na placówkę i zestaw worków do segregacji, 

c) dla lokali handlowych 20 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik 120 l na odpady resztkowe na lokal i zestaw worków do segregacji, 

d) dla lokali handlowych poza lokalem 20 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż 120 l na 

odpady resztkowe na punkt i zestaw worków do segregacji 

e) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mnie niż jeden pojemnik 120 l na odpady 

resztkowe na lokal i zestaw worków do segregacji, 
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f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na odpady resztkowe na 

lokal i zestaw worków do segregacji 

g) dla domów opieki, schronisk młodzieżowych, hoteli, pensjonatów itp. 20 l na jedno łóżko, jednak 

nie mniej niż jeden pojemnik 240 l na odpady resztkowe i zestaw worków do segregacji, 

h) dla ogródków działkowych 30 l na każdą działkę, jednak nie mniej  niż jeden pojemnik 1100 l na odpady 

resztkowe, gniazdo składające się z pojemników o minimalnej pojemności 1,0 m
3
 składające z 1 

pojemnika na papier, 1  pojemnika na tworzywa sztuczne i metale, 1 pojemnika na szkło bezbarwne i 1 

pojemnika na szkło bezbarwne oraz 2 pojemników 1100 l na odpady ulegające biodegradacji, 

i) dla targowisk 30 l na każde stanowisko handlowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l na odpady 

resztkowe gniazdo składające się z pojemników o minimalnej pojemności 1000 l składające z 1 

pojemnika na papier, 1 jednego pojemnika na tworzywa sztuczne i metale, 1 pojemnika na szkło 

bezbarwne i 1 pojemnika na szkło kolorowe oraz 1 pojemnika 1100 l na odpady ulegające biodegradacji 

j) dla cmentarzy co najmniej 1100 l na 0,5 ha powierzchni cmentarza, przy czym w okresie świąt 

kościelnych należy dostosować pojemność do potrzeb, 

k) dla domków letniskowych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l na odpady 

resztkowe i komplet worków do segregacji na każdą nieruchomość w okresie kiedy posiadłość jest 

zamieszkiwana. 

l) jeśli na wyżej wymienionych nieruchomościach powstaje popiół to należy wyposażyć nieruchomość 

w pojemnik na popiół stosownie do potrzeb nie mniej niż 120 l na nieruchomość. 

3. W przypadku lokali handlowych, spożywczych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane 

jest również ustawienie co najmniej jednego kosza 50 l na odpady dla korzystających z nieruchomości. 

§ 8. Pojemniki i worki powinny być wystawiane do miejsc umożliwiających odbiór zgodnie 

z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych. Nie wystawienie worków lub pojemników 

skutkuje nieodebraniem odpadów. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym poprzez m.in.: 

1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych; 

2) gromadzenie odpadów w pojemniku, w ilości nie powodującej jego przeciążenia; 

2. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić: 

1) utrzymanie w stanie czystości pojemników do gromadzenia odpadów oraz miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych poprzez ich zamiatanie i uprzątanie; 

2) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpadów przed rozprzestrzenieniem się odpadów i zalewaniem 

odpadów przez wody opadowe. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są gromadzić odpady komunalne w pojemnikach 

wyłącznie do tego celu przeznaczonych, które są oznakowane w sposób widoczny naklejkami dostarczonymi 

przez Gminę i Miasto Odolanów.  

2. Wszystkie pojemniki, za wyjątkiem kontenerów  o pojemności od 5 m
3
 do 10 m

3
, muszą być wykonane 

z tworzywa sztucznego, spełniać wymogi bezpieczeństwa i jakości oraz posiadać atest PZH i certyfikat 

zgodności z Polską Normą. 

3. Pojemniki nie mogą być uszkodzone i muszą posiadać pokrywy. 

4. Wszystkie pojemniki do dnia 30 czerwca 2022 roku muszą spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

5. Pojemniki i kontenery, o których mowa wyżej, winny być trwale oznakowane w sposób zgodny 

z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów  w ten sposób by można było określić rodzaj 

gromadzonego w nich odpadu. 
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6. Zabrania się umieszczania w pojemnikach, kontenerach i workach do gromadzenia selektywnie 

zebranych  odpadów komunalnych: 

1) „odpadów problemowych”  (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i odpadów 

wielkogabarytowych); 

2) „odpadów problemowych pozostałych” – niebezpiecznych  i budowlanych  (w szczególności zużytych 

baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikalii, farb, olei, świetlówek, żarówek 

termometrów rtęciowych i odpadów budowlano - rozbiórkowych, zużytych opon, odzieży i tekstyliów, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł  i strzykawek). 

7. Podmiot uprawniony, z którym Gmina i Miasto Odolanów zawarła umowę na odbieranie odpadów 

komunalnych będzie odbierał wyłącznie odpady prawidłowo posegregowane i zgromadzone w pojemnikach, 

kontenerach oraz workach spełniających wymagania niniejszego regulaminu. 

8. Odbieranie odpadów komunalnych oraz transport odpadów z terenów nieruchomości dopuszczalny jest 

wyłącznie od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 22.00 oraz w soboty w godz. od 7.00 do 18.00, które 

nie stanowią dni wolnych od pracy lub świąt państwowych. 

9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do korzystania z worków do zbiórki odpadów, w które 

wyposaża mieszkańców Gmina i Miasto Odolanów. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 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 przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie 

w odpowiednich pojemnikach i workach. 

3. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych (resztkowych) z nieruchomości 

winna być dostosowana do wielkości pojemników oraz ilości powstających na niej odpadów. 

4. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela: 

Rodzaj odpadu 
Nieruchomości mieszkalne 

w zabudowie jednorodzinnej 
Nieruchomości mieszkalne 

w zabudowie wielolokalowej 

Nieruchomości 

niezamieszkałe przez 

mieszkańców, na których 

powstają odpady 

komunalne, nieruchomości 

mieszane, letniskowe 

i sezonowe 
odpady resztkowe co najmniej raz na 2 tygodnie co najmniej raz w tygodniu co najmniej raz na 

2 tygodnie 
papier,   co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz na 2 tygodnie co najmniej raz w miesiącu 
tworzywa sztuczne, 

metale, opakowania 

wielomateriałowe 

co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz na 2 tygodnie co najmniej raz w miesiącu 

szkło bezbarwne i szkło 

kolorowe 
 co najmniej raz w miesiącu co najmniej raz na 2 tygodnie co najmniej raz w miesiącu 

odpady ulegające 

biodegradacji 
Od kwietnia do listopada co 

najmniej raz na 2 tygodnie, 

w pozostałym okresie co 

najmniej raz w miesiącu 

Od kwietnia do listopada co 

najmniej raz na tydzień, 

w pozostałym okresie co 

najmniej raz na 2 tygodnie 

Od kwietnia do listopada co 

najmniej raz na 2 tygodnie, 

w pozostałym okresie co 

najmniej raz w miesiącu 
Popiół i żużel z palenisk 

domowych 
Od października do kwietnia 

co dwa tygodnie, 
Od października do kwietnia co 

dwa tygodnie 
Od października do 

kwietnia co dwa tygodnie 

5. Z terenu nieruchomości niezamieszkałych typu hotele, restauracje, bary szybkiej obsługi możliwy jest 

częstszy odbiór odpadów taki jak z nieruchomości wielolokalowych. 
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6. Podmiot świadczący usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, które 

nie są objęte gminnym systemem odbioru odpadów, a jednocześnie odbierający odpady od mieszkańców ma 

obowiązek tak wyznaczyć harmonogram odbioru odpadów, by termin ich odbioru przypadał na inny dzień  niż 

termin odbioru odpadów tej samej  frakcji dla nieruchomości zamieszkałych. Jednocześnie podmiot ten ma 

obowiązek przekazać Gminie i Miastu Odolanów harmonogram odbioru odpadów przed rozpoczęciem 

świadczenia usług nim objętych, a także każdą jego zmianę w tym samym terminie. 

§ 12. 1 Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, 

obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości w szczególności selektywnie zebranych odpadów 

w sposób przedstawiony poniżej: 

1) na terenie nieruchomości worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu 

wyodrębnionym na granicy nieruchomości, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady 

lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na 

chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości. Mieszkańcy mogą również dostarczać 

w/w odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

2) odpady ulegające biodegradacji, należy oddawać w brązowych workach z napisem bio lub brązowych 

pojemnikach z napisem bio. Odpady te mogą być na terenie nieruchomości kompostowane 

w przydomowych kompostownikach lub dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. W przypadku zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach na 

terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, ich właściciel 

nie przekazuje bioodpadów podmiotowi odbierającemu odpadów i nie przekazuje ich do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Wyjątek stanowią nierozdrobnione odpady z przyciętych lub 

ściętych krzewów i drzew, które właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi mogą oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) zużyte baterie i akumulatory mieszkańcy mogą  dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, oraz do uprawnionych punktów odbioru w/w odpadów na terenie gminy (m.in. punktów 

sprzedaży akumulatorów). Zużyte baterie są również zbierane i odbierane w systemach zbiorki 

prowadzonych przez organizacje odzysku na terenach placówek edukacyjnych i gmachów użyteczności 

publicznej, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, będzie okresowo odbierany ( co najmniej raz w roku) za pomocą 

mobilnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych – tzw. gratowozu. Mieszkańcy 

mogą również dostarczać w/w odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe, będą okresowo odbierane (co najmniej raz w roku) za pomocą 

mobilnego punktu zbierania odpadów. Mieszkańcy mogą również dostarczać w/w odpady do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane przez mieszkańców, mieszkańcy mogą dostarczać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

7) zużyte opony mogą być dostarczane przez mieszkańców do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

8) tworzywa sztuczne, w tym styropian, opakowania wielomateriałowe typu Tetra-pak, mieszkańcy mogą 

dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

9) przeterminowane leki można zwrócić do aptek i przychodni wskazanych na stronie internetowej urzędu lub 

przekazać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

10) wszelkiego rodzaju chemikalia (pozostałe odpady niebezpieczne w szczególności farby, lakiery, 

rozpuszczalniki, kleje) mieszkańcy mogą dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 

11) wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych typu świetlówki, 

żarówki, termometry rtęciowe itp. należy przekazywać do punktu  selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

12) wszelkiego rodzaju metale mieszkańcy mogą oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 
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13) szkło kolorowe i szkło bezbarwne mieszkańcy mogą również oddawać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

14) papier i makulaturę mieszkańcy mogą również oddawać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielolokalowej 

obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób 

przedstawiony poniżej: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać w miejscu 

wyodrębnionym, w pobliżu miejsc gdzie zbierane są odpady komunalne zmieszane, przy wywozie co 

najmniej raz na 2 tygodnie, 

2) dla pozostałych rodzajów odpadów komunalnych zbieranych selektywnie mieszkańcy zabudowy 

wielorodzinnej obowiązani są do pozbywania się odpadów zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 1. 

pkt. 2 - 14, 

3) każda nieruchomość wielolokalowa powinna być wyposażona w pojemniki do selektywnego zbierania 

odpadów. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zbierane selektywnie, w zależności od ilości wytwarzanych odpadów są obowiązani do pozbywania się z terenu 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony w ust. 1 lub ust. 2. 

4. Warunkiem uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny jest wydzielenie z odpadów 

komunalnych co najmniej sześciu frakcji: papieru, szkła (z podziałem na bezbarwne i kolorowe), tworzyw 

sztucznych z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 

resztkowych (zmieszanych odpadów komunalnych), popiołu i żużla z palenisk domowych, jeśli sposób 

ogrzewania nieruchomości sprawia, że powstaje taki odpad. 

§ 13. 1. Zabrania się gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych w koszach na odpady 

ustawianych przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku 

publicznego. 

2. Odpady znajdujące się poza pojemnikami nie będą odbierane. 

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

§ 15. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego, następuje poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, przy czym powinno odbywać się 

w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów. 

2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego takie jak m.in.: drogi publiczne, ciągi handlowo usługowe, 

przystanki komunikacji, parki, parkingi, place zabaw powinny być przez właścicieli nieruchomości lub 

przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej, obowiązkowo wyposażone w zamocowane na 

stałe kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami: 

1) pojemności pojemników nie mogą być mniejsze niż: 

a) 10 litrów – wzdłuż chodników, w ilości uzależnionej od natężenia ruchu pieszego, 

b) 10 litrów – na przystankach komunikacji miejskiej, 

c) 20 litrów – przy punktach gastronomicznych lub świadczących inne usługi obejmujące przygotowanie 

produktów do spożycia, 

1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na głównych ciągach komunikacyjnych i w parkach powinna 

zapewnić prawidłowe funkcjonowanie uzależnione od natężenia ruchu pieszych, 

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma – to 

w sąsiedztwie oznaczenia przystanku w zależności od natężenia ruchu. 
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3. Częstotliwość opróżniania pojemników o których mowa w ust. 3 musi być dostosowana do potrzeb, 

jednak nie może być mniejsza niż raz w tygodniu. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia 

ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia założonych celów określonym w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami. 

§ 17. Głównym celem kampanii edukacyjnych powinno być zaznajomienie społeczeństwa z działaniem 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Działania informacyjne powinny określać prawa i obowiązki 

właścicieli nieruchomości, określone w uchwałach Rady Gminy. 

§ 18. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość a także 

podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 

§ 19. Podmiot uprawniony wybrany przez Gminę w drodze przetargu na świadczenie usług w zakresie 

odbioru odpadów komunalnych, jest zobowiązany do sprawdzania prawidłowości stosowania zasad 

selektywnej zbiórki odpadów oraz zgłaszania wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie do Urzędu Gminy 

i Miasta Odolanów. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20. 1 Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są trzymać je na terenie ogrodzonym lub 

pomieszczeniu zamkniętym lub pod nadzorem opiekuna. 

3. Wyprowadzania psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) nie pozostawiania psa bez nadzoru, 

2) zachowania bezpieczeństwa i środkków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwościami dla ludzi, 

3) a psa agresywnego lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu. 

4. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności zapewniających 

ochronę życia i zdrowia ludzi oraz do stałego dozoru nad zwierzęciem w przypadku przebywania zwierzęcia na 

terenie przeznaczonych do wspólnego użytku. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku a w 

szczególności na chodnikach, deptakach  placach i trawnikach. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 21. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z  produkcji rolniczej 

zobowiązane są do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi , 

2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 

w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i wód 

podziemnych, 

3) zapewnienie zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich, 

4) zapewnienie gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymaganiami niniejszej uchwały, 
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Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) nieruchomości niezamieszkałe przeznaczone na czasowy pobyt osób, 

3) obszary zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych, 

4) obszar zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku w miesiącu kwietniu. 

Rozdział 9. 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów. 

§ 24. Traci moc uchwała nr XXIII/98/15 z dnia 03.12.2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy i Miasta Odolanów.  

§ 25. Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 lipca 2020r.  

  

 

Przewodniczący Rady 

(-) Janusz Szustkiewicz 
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