
UCHWAŁA NR XXXVIII/197/2021 

RADY GMINY OSIECZNICA 

 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz  art. 4 ustawy  

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 

888 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Bolesławcu,  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiecznica. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/88/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 maja 2017 r.  

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica oraz 

uchwała nr XXIV/135/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 2 października 2020 r. zmieniająca 

uchwałę nr XVI/88/2019 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2022 r. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Rybicka  
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Załącznik do uchwały nr XXXVIII/197/2021 

Rady Gminy Osiecznica 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica 

 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) opakowania wielomateriałowe, 

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

7) przeterminowane leki i chemikalia, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

13) odpady niebezpieczne, 

14) odpady niekwalifikujące 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, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątanie błota, lodu i śniegu z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie, natomiast innych 

zanieczyszczeń - w miarę potrzeb. 

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć usunięcie w dniu powstania 

zanieczyszczeń, o których mowa w ust. 1, jednak nie później niż 8 godzin po ich powstaniu. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez uprzątnięcie błota, 

śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym 

i pojazdów. 

4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód  

w mieniu osób trzecich. 

 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się 

na terenie nieruchomości prywatnej przy użyciu biodegradowalnych środków czystości. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

wyłącznie na prywatnej posesji oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczeń 

gruntu lub wód oraz uciążliwości dla sąsiadów. 
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Rozdział 2 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników i/lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych 

pojemników i workach oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 4. 1. Ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych winna uwzględnić 

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz zapewnić ich 

nieprzepełnianie się. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o pojemności: 

120l, 240l, 1100l, 

2) pojemniki o pojemności: 120l, 240l, 1100l stosuje się do selektywnej zbiórki: 

- szkła, 

- papieru i tektury, 

- tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

- odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

3) do selektywnego zbierania, tworzyw sztucznych, metali i opakowań 

wielomateriałowych, szkła, papieru i tektury oraz odpadów ulegających biodegradacji 

mogą być używane szczelne, wiązane worki o minimalnej pojemności 60l, 

4) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30l rozmieszczone na terenach: placów 

zabaw, boisk sportowych, przystanków autobusowych, parkingów, chodnikach, 

drogach publicznych. 

3. Wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników oraz worków do zbiórki odpadów oraz 

jednolite oznakowanie: 

1) kolor czarny - zmieszane odpady komunalne,  

2) kolor zielony z napisem „szkło” - szkło, 

3) kolor żółty z napisem „metale i tworzywa sztuczne”- tworzywa sztuczne, metale  

i opakowania wielomateriałowe, 

4) kolor niebieski z napisem „papier”- papier, 

5) kolor brązowy z napisem „bio”- odpady ulegające biodegradacji. 

 

 

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób 

następujący: 

1) pojemnik o pojemności 120l, jeżeli z pojemnika korzysta do 3 osób, 

2) pojemnik o pojemności 240l, jeżeli z pojemnika korzysta od 4 osób do 6 osób, 

3) pojemniki o pojemności 240l i pojemnik dodatkowy o pojemności dostosowanej do 

rzeczywistych potrzeb, jeżeli z pojemnika korzysta więcej niż 6 osób. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy w sposób 

następujący: 

1) nieruchomości, na których świadczona jest praca- 30l na pracownika oraz dodatkowo 

w przypadku: 

a) szkoły, przedszkola, żłobki- 6l na ucznia, 

b) koszar, hotelu, motelu, pensjonatu lub innego obiektu świadczącego usługi 

hotelarskie- 40l na miejsce sypialniane, 
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c) internatu, domu pomocy społecznej- 80l na miejsce sypialniane, 

d) lokalu lub ogródka gastronomicznego- 40l na miejsce konsumpcyjne, 

e) cmentarza- 6l na miejsce grzebalne, 

f) zespołu garaży wolnostojących- 20l na każde miejsce postojowe. 

 

 

§ 6. 1. Odpady komunalne winny być zbierane w sposób następujący:  

1) w pojemniku oraz workach na odpady zmieszane (w kolorze czarnym) winny znaleźć 

się w szczególności: odpady, które nie mogą znaleźć się w poszczególnych pojemnikach 

do segregacji, np.: pampersy, podpaski, tłusty lub zabrudzony papier, papier termiczny 

do faksu, drukarki, kalka, celofan, pergamin, naczynia żaroodporne, porcelana, 

ceramika, kryształ:  

2) w pojemniku oraz workach na szkło (w kolorze zielonym) winny znaleźć się                       

w szczególności: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach 

alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach, 

3) w pojemniku oraz workach na tworzywa sztuczne i metale  (w kolorze żółtym) winny 

znaleźć się  w szczególności: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, 

kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, 

plastikowe torebki, worki, reklamówki inne folie, plastikowe koszyczki po owocach         

i warzywach, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności, 

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa,  

4) w pojemnikach oraz workach na papier (w kolorze niebieskim) winny znaleźć się             

w szczególności: opakowania z papieru lub tektury, gazety i czasopisma, katalogi, 

prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, 

papier pakowy,  

5) w pojemnikach oraz workach na odpady ulegające biodegradacji (w kolorze brązowym) 

winny znaleźć się odpadki warzywne i owocowe, stare pieczywo, skorupki jaj, fusy  

z kawy i herbaty, resztki jedzenia z wyłączeniem odpadów zielonych tj.: liście, trawy, 

6) zaleca się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych 

kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. 

Przydomowy kompostownik winien być zlokalizowany co najmniej 1m od granicy 

działki w suchym i zacienionym miejscu, podłoże winno być przepuszczalne w celu 

odprowadzenia nadmiaru wody, aby zapobiegać gniciu odpadów. Kompostownik 

winien być w widocznym sposób odgrodzony, proces kompostowania powinien 

odbywać się przez cały rok. 

§ 7. 1.  Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach 

nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla osób korzystających z pojemników 

jak i podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób niepowodujący uciążliwości  

i utrudnień dla osób trzecich. 

2. W przypadku braku swobodnego dostępu do nieruchomości, właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest do wystawienia pojemników na odpady przed posesją w dniu wywozu 

odpadów komunalnych. 

3. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, poza terminem odbioru odpadów należy 

ustawić w granicach swoich nieruchomości.  

4. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu 

ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie  

w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

§ 8. 1. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki wykonane z trwałego 

materiału, w szczególności tworzyw sztucznych, oznakowane odpowiednim kolorem                     
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z  właściwym napisem w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na 

odpady określonego rodzaju, wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie.  

2. Konstrukcja pojemnika winna umożliwić ich opróżnianie bramowym mechanizmem 

załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbiory odpadów. 

 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym 

stanie sanitarnym poprzez zapewnienie okresowego mycia i dezynfekcji. 

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 niedopuszczanie do ich przepełnienia oraz umieszczanie  

w pojemnikach odpadów, które z nich wypadły. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania miejsca gromadzenia odpadów  

w czystości i porządku, nawierzchnia winna być utwardzona i równa. 

5. W zabudowie wielolokalowej pojemniki powinny być ustawione w wyznaczonym do tego 

miejscu. 

 

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości w stosunku, od których Gmina Osiecznica obowiązana jest 

zorganizować odbieranie odpadów komunalnych, przekazują odpady komunalne podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne z częstotliwością wynikającą z zakresu usług świadczonych 

przez Gminę Osiecznica oraz w sposób umożliwiający świadczenie tych usług. 

§ 11. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości 

objętych zorganizowanym przez Gminę Osiecznica systemem odbierania i zagospodarowania 

odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane, papier, tworzywa sztuczne i metale,  szkło należy 

umieszczać w pojemnikach lub workach na odpady określonego rodzaju oznaczone 

odpowiednim kolorem, 

2) przeterminowane leki należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach do zbierania 

przeterminowanych leków znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych lub innych wyznaczonych punktach na terenie Gminy Osiecznica, 

3) chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

4) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 

umieszczonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub w innych 

punktach na terenie Gminy Osiecznica, 

5) zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do 

prowadzenia zbiórki tych odpadów lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych  
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8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

9) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

10) odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

11) odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

12) odpady niekwalifikujące 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 należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

13) odpady ulegające biodegradacji: 

a) odpady zielone (skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty) należy 

kompostować w przydomowych kompostowniach lub przekazywać do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

b) resztki jedzenia (bez kości zwierząt), odpadki warzywne i owocowe ( w tym obierki) 

należy kompostować lub umieszczać w pojemnikach lub workach na odpady 

określonego rodzaju oznaczone odpowiednim kolorem. 

§ 12. 1. Ustala się następujące częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych  

z gospodarstw objętych systemem odbioru odpadów komunalnych: 

1) zmieszane: 

a) w zabudowie jednorodzinnej- raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej- jeden raz na tydzień, 

2) wysegregowanych i zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali- co najmniej raz na miesiąc, 

3) wysegregowane szkło- co najmniej raz na dwa miesiące, 

4) wysegregowany papier - co najmniej raz na dwa miesiące, 

5) wysegregowane odpady ulegające biodegradacji: 

a) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych- raz na dwa tygodnie, 

b) w budynkach wielolokalowych- jeden raz na tydzień. 

2. Właściciele nieruchomości w stosunku, do których gmina Osiecznica nie jest obowiązana 

zorganizować odbierania odpadów komunalnych zapewniają odbiór odpadów: 

1) zmieszane- raz na dwa tygodnie; 

2) zbieranych selektywnie: 

a) szkło i opakowania szklane, papier - co najmniej raz na dwa miesiące, 

b) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe- co najmniej raz na 

miesiąc, 

c) odpady ulegające biodegradacji- raz na dwa tygodnie. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4F82B804-CC1C-449F-B573-1EBD6E3AE8E1. Podpisany Strona 6



3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 

przepełnienia nie rzadziej jednak niż raz na tydzień. 

4. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się 

wyłącznie za pośrednictwem przedsiębiorcy prowadzącego na terenie Gminy Osiecznica 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych z częstotliwością zapewniająca niedopuszczenie do przepełnienia się zbiorników nie 

rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące. 

 

Rozdział 4 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. W celu ograniczenia ilości wytworzonych odpadów, zmniejszenia ich objętości zaleca 

się: 

1) opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemnikach 

na odpady surowcowe, 

2) redukowania objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie opakowań  

z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed 

umieszczeniem w pojemnikach na odpady. 

2. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenach 

nieruchomości zamieszkałych zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne 

potrzeby w przydomowych kompostowniach. 

 

 

Rozdział 5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 14. 1. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe, winna zapewnić utrzymanie zwierząt w sposób 

zapobiegający ich wydostaniu się poza teren nieruchomości, na której są utrzymywane. 

2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad 

zwierzętami. 

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzęta domowe, mogą przebywać 

wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad 

zachowaniem się zwierząt. 

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) psy należy prowadzić na smyczy, 

2) psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy 

prowadzić w kagańcu, 

3) zwolnienie psa ze smyczy bez kagańca dozwolone jest jedynie na terenach zielonych, 

na których nie ma zakazu wyprowadzania zwierząt i tylko w wypadku, gdy posiadacz 

psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

 

§ 15. Osoba utrzymująca zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne, zobowiązana jest 

wyposażyć nieruchomość, na której zwierzęta te są utrzymywane przy każdym wejściu na teren 

nieruchomości w: 

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości, 

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia 

agresywnego, w tym psa agresywnego na terenie nieruchomości. 
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§ 16. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych 

pojemnikach, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub pojemnikach na zmieszane 

odpady komunalne. 

3. Obowiązki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów 

asystujących. 

 

Rozdział 6 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać zwierzęta 

gospodarcze pod warunkiem, że: 

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie; 

2) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności 

nieruchomości sąsiednich. 

 

 

Rozdział 7 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18.1. Na terenie gminy Osiecznica obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na 

których zlokalizowane są: 

1) składowiska odpadów komunalnych, 

2) obiekty oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjne, 

3) budynki wielorodzinne, 

4) obiekty związane z produkcją, handlem, magazynowaniem produktów rolnych oraz 

artykułów spożywczych. 

3. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach: 

1) od 15 marca do 1 kwietnia; 

2) od 15 listopada do 1 grudnia. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Jadwiga Rybicka  
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