UCHWAŁA Nr XLII / 197/2006
Rady Gminy Cisek
z dnia 12 czerwca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy
Cisek.
Na podstawie art. 4 ust. 1 z dnia 13 wrze nia 1996 r. o utrzymaniu
czysto ci i porz dku w gminach ( Dz. U z 2005 r., Nr 236, poz. 2008) po
zasi gni ciu opinii Pa stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
K dzierzynie- Ko lu , Rada Gminy Cisek uchwala Regulamin utrzymania
czysto ci i porz dku na terenie Gminy Cisek.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Uchwała okre la szczegółowe zasady utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
Gminy Cisek, dotycz ce:
1) wymaga w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
nieruchomo ci;
2) rodzaju i minimalnej pojemno ci urz dze przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych;
3) cz stotliwo ci i sposobu pozbywania si odpadów komunalnych i
nieczysto ci ciekłych z terenu nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych
do u ytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
dopuszczonych do składania na składowiskach odpadów;
5) wymaga wynikaj cych z gminnego planu odpadami;
6) obowi zków osób utrzymuj cych zwierz ta domowe;
7) wymaga odno nie utrzymania zwierz t gospodarskich na terenie
wył czonych z produkcji rolniczej;
8) wyznaczenia obszarów podlegaj cych obowi zkowej deratyzacji i terminy
jej przeprowadzania.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ci i porz dku na terenie
nieruchomo ci
§2
1. Wła ciciele nieruchomo ci obowi zani s do prowadzenia selektywnego
zbierania nast puj cych grup odpadów:
a) szkła
b) tworzyw sztucznych
c) makulatury
d) odpadów niebezpiecznych
e) zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego
f) odpadów ulegaj cych biodegradacji
g) odpadów wielkogabarytowych
h) odpadów budowlanych
2. Dla prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, udost pnia si
oznakowane pojemniki zlokalizowane na terenie gminy, we wszystkich
sołectwach w miejscach ogólnie dost pnych oraz oznakowane worki
plastikowe dostarczone bezpo rednio mieszka com przez przedsi biorstwo
odbieraj ce odpady.
3. Odbieranie odpadów niebezpiecznych nast puje niezwłocznie, nie pó niej
ni w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia ich zebrania, nie rzadziej jednak ni
1 w roku kalendarzowym.
4. Osoby prowadz ce działalno gospodarcz obowi zane s do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, powstaj cych w wyniku prowadzonej
przez nich działalno ci gospodarczej, zgodnie z warunkami okre lonymi w
ust.1
5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych nast puje nie rzadziej ni 1 raz w
roku kalendarzowym.
§3
1. Wła ciciele nieruchomo ci poło onych wzdłu ulicy maj obowi zek
niezwłocznie po odpadach uprz tn błoto, nieg oraz lód z powierzchni
chodników oraz innych cz ci nieruchomo ci słu cych do u ytku
publicznego nie stanowi cych pasa jezdni, poło onych wzdłu
nieruchomo ci, obowi zek ten powinien by realizowany poprzez:
1) odgarni cie błota, niegu, lodu w miejsce nie powoduj ce zakłóce w ruchu
pieszym i pojazdów;

2) podj cia działa likwiduj cych lub co najmniej ograniczaj cych lisko
chodnika, przy czym materiały u yte do tych celów nale y uprz tn
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Obowi zek, o którym mowa w ust.1 równie dotyczy niezwłocznego
usuwania nawisów (sopli) lodu i niegu z okapów, rynien i innych cz ci
nieruchomo ci przylegaj cych do chodnika;
§4
1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi dozwolone jest wył cznie na terenie nieruchomo ci, w miejscu
utworzonym i skanalizowanym w sposób gwarantuj cy po myciu i naprawie
zebranie wody i odpadów, w szczelnych zbiornikach zabezpieczaj cych te
odpady przed ich przedostaniem si do gruntu i wód.
2. Zabrania si wykonywania czynno ci , o których mowa w ust.1 w miejscach
publicznych.
3. Pochodz ce z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady nale y
odda podmiotom posiadaj cym zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk
lub unieszkodliwienie odpadów.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemno urz dze przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomo ci oraz na drogach
publicznych
§5
Urz dzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) pojemniki na odpady o pojemno ci: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
2) kontenery o pojemno ci: 2,5 m3, 5m3, 7m3, 9m3,
3) worki foliowe oznaczone logo przedsi biorcy posiadaj cego zezwolenie na
odbiór odpadów komunalnych;
4) kosze uliczne o pojemno ci od 10-50 l;
5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane

§6
1. Wła ciciele nieruchomo ci maj obowi zek wyposa enia jej w dostateczn
ilo pojemników słu cych do gromadzenia odpadów, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 litrowy na ka d nieruchomo . W przypadku osób
samotnie mieszkaj cych w budynku jednorodzinnym lub prowadz cych
samotnie gospodarstwo domowe co najmniej jeden pojemnik o pojemno ci
60 l. Przyjmuje si , e jedna osoba wytwarza odpady o obj to ci 30 l /
tydzie .
2. Wła ciciele nieruchomo ci, słu cych do u ytku publicznego, maj
obowi zek ustawienia na nieruchomo ci koszy na odpady, o pojemno ci co
najmniej 110 litrów.
3. Prowadz cy działalno gospodarcz zobowi zani s dostosowa pojemno
pojemników do swych indywidualnych potrzeb, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemno ci 110 l.
4. Dopuszcza si gromadzenia odpadów komunalnych stałych w kontenerach
KP-7-do czasu wymiany na typowe pojemniki, o których mowa w § 5 pkt.1

ROZDZIAŁ IV
Cz stotliwo i sposób pozbywania si odpadów komunalnych i nieczysto ci
ciekłych z terenu nieruchomo ci oraz terenów przeznaczonych do u ytku
publicznego
§7
1. Z terenu nieruchomo ci w tym tak e z jej niezabudowanej cz ci ( podwórze,
przej cie, bramy, chodniki wzdłu posesji) odpady komunalne powinny by
zbierane i usuwane systematycznie.
2. Pozbywania si odpadów komunalnych z terenu nieruchomo ci nale y
dokonywa co najmniej 2 razy w miesi cu.
§8
Wła ciciel nieruchomo ci zobowi zany jest do zapewnienia usuwania
nieczysto ci ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z cz stotliwo ci
zapewniaj c niedopuszczenie do ich przepełnienia b d wylewania na
powierzchni terenu.

§9
1. Odpady wielkogabarytowe, zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny nale y
pozbywa si w miar potrzeb, nie rzadziej ni jeden raz w roku. Odpady
nale y wystawi przed nieruchomo , w wyznaczonym terminie wywozu, w
sposób nie utrudniaj cy korzystania z nieruchomo ci przez osoby trzecie i
umo liwiaj cy łatwy dost p przedsi biorstwu wywozowemu, w miejscu nie
utrudniaj cym ruchu drogowego.
2. Odbiór odpadów pochodz cych z selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, odbywa si zgodnie z harmonogramem ustalonym przez
przedsi biorstwo wywozowe . Harmonogram ustalony jest na pocz tku roku
i przekazywany do wiadomo ci mieszka com.
3. Odpady niebezpieczne zbierane w ramach akcji organizowanych przez
Gmin , nale y wrzuca do specjalnych pojemników:
- zu yte baterie do pojemników ustawionych w placówkach o wiatowych,
handlowych oraz budynku Urz du Gminy Cisek
- leki przeterminowane do pojemników ustawionych w aptekach.
4. Inne odpady niebezpieczne winny by gromadzone w specjalnie do tego
przeznaczonych pojemnikach lub workach, dostarczonych przez
przedsi biorstwo wywozowe i odbieranie na zasadach okre lonych w
umowie.
§ 10
1. Odbieranie odpadów komunalnych oraz nieczysto ci ciekłych winno
odbywa si w specjalnie do tego celu przeznaczonych oraz wła ciwie
zabezpieczonych pojazdach.
2. Pojemniki, kontenery winny by wystawione na czas wywozu przed posesj
w miejscu umo liwiaj cym swobodny do nich dojazd.
3. Nieczysto ci ciekłe winny by wywo one do punktu zlewnego ( oczyszczalni
cieków).

RODZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj cych biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów
§ 11
Dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegaj cych
biodegradacji wynosi:

1) do 31 grudnia 2010 roku-75% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegaj cych biodegradacji tj. około 240 Mg/rok
2) do 31 grudnia 2013 roku- 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegaj cych biodegradacji tj. około 157 Mg/ rok
3) do 31 grudnia 2020 roku- 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegaj cych biodegradacji tj. około 113 Mg/ rok
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.
ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikaj ce z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 12
1. Gmina poprzez przedsi biorstwa prowadz ce działalno w zakresie odbioru
odpadów komunalnych, które s zobowi zane do selektywnego ich
odbierania oraz ograniczenia ilo ci odpadów ulegaj cych biodegradacji,
kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było
mo liwe ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegaj cych
biodegradacji.
2. Gmina wydaj c zezwolenie na odbiór odpadów od wła cicieli nieruchomo ci
poprzez okre lenie szczegółowych zasad odbioru i post powania,
zobowi zuje przedsi biorców do odbierania wszystkich odpadów zebranych
selektywnie, w tym powstaj cych w gospodarstwach domowych, odpadów
wielkogabarytowych, zu ytego sprz tu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów budowlanych z remontów i odpadów niebezpiecznych.
3. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz
osi gni cie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
realizowane jest przez selektywne zbieranie ich przez wła cicieli
nieruchomo ci i selektywny ich odbiór przez przedsi biorców, a w dalszej
kolejno ci przez wła ciwe post powanie z nimi.
4. Na terenie gminy dopuszcza si :
- kompostowanie odpadów ro linnych powstaj cych na terenie nieruchomo ci
we własnym zakresie i na własne potrzeby, lub spalanie pozostało ci
ro linnych na terenie nieruchomo ci, poza urz dzeniami i instalacjami do
tego przewidzianymi o ile nie narusza to odr bnych przepisów – zgodnie z
art. 13 ust. 3 Ustawy o odpadach ( Dz. U z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z pó n.
zm.)

ROZDZIAŁ VII
Obowi zki osób utrzymuj cych zwierz ta domowe, maj ce na celu ochron
przed zagro eniem lub uci liwo ci dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego u ytku
1.
2.
3.
1)
2)
4.
5.
6.
7.

§ 13
Utrzymanie zwierz t domowych nie mo e stanowi zagro enia lub
uci liwo ci dla ludzi.
Wła ciciele psów zobowi zani s trzyma je na terenie swoich posesji lub w
odpowiednich kojcach.
Wyprowadzenie psa do miejsc publicznych jest mo liwe po spełnieniu
nast puj cych warunków:
pies b dzie prowadzony na smyczy,
pies rasy uznawanej za agresywny, b dzie prowadzony na smyczy i w
kaga cu.
Wprowadzanie psów do sklepów, lokali gastronomicznych , pomieszcze
biurowych i u yteczno ci publicznej jest zabronione.
Wła ciciele zwierz t domowych i gospodarskich zobowi zani s do
usuwania zanieczyszcze spowodowanych przez zwierz ta w miejscach
publicznych.
Padlin zwierz cia nale y usuwa niezwłocznie, dostarczaj c j do
odpowiedniego zakładu utylizacji.
Pomieszczenia dla zwierz t winny by tak utrzymane i urz dzone, aby nie
zanieczyszczały terenu przyległego, w szczególno ci studni.

§ 14
1. Wła ciciele psów s zobowi zani do ich rejestracji.
2. Obowi zku rejestracji psa nale y dokona w ci gu 3 miesi cy od dnia jego
nabycia w Urz dzie Gminy w Cisku.
ROZDZIAŁ VIII
Warunki utrzymania zwierz t gospodarskich na terenach wył czonych z
produkcji rolniczej
§ 15
1. Prowadz cy hodowl zwierz t gospodarskich jest zobowi zany:
1) zapewni gromadzenie i usuwanie powstaj cych w zwi zku z hodowl
odpadów i nieczysto ci w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami
niniejszej uchwały.
2) nie dopuszcza do zanieczyszczenia terenu nieruchomo ci oraz rodowiska.

3) nie dopuszcza do powstania wobec innych osób zamieszkuj cych na
nieruchomo ci lub nieruchomo ciach s siednich uci liwo ci takich jak:
hałas, odór itp.
ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegaj ce obowi zkowej deratyzacji
§ 16
1. Wła ciciele, zarz dcy i u ytkownicy nieruchomo ci zobowi zani s do
stałego t pienia szczurów i myszy w obr bie nieruchomo ci.
§ 17
Deratyzacji dokonuje si dwukrotnie w ci gu roku:
1) I termin: od 1 kwietnia do 21 kwietnia ka dego roku ( akcja wiosenna)
2) II termin: od 1 pa dziernika do 21 pa dziernika ka dego roku ( akcja
jesienna)
ROZDZIAŁ X
Postanowienia ko cowe
§ 18
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Cisek.
§ 19
Traci moc uchwała Nr XXVII/113/97 Rady Gminy Cisek z dnia 23 czerwca
1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czysto ci i
porz dku na terenie Gminy Cisek.
§ 20
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w
Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego.
Przewodnicz cy
Rady Gminy Cisek
/-/ Paweł Ryborz

