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UCHWAŁA NR XLI/264/2017
RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE
z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2017 r.,
poz. 1875) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 1289), w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1.1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn, zwany dalej
Regulaminem.
2. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn, w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem i uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach oraz terenach użytku publicznego
§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie
obejmującym:
a) odpady komunalne zmieszane,
b) papier i tektura,
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c) metale,
d) tworzywa sztuczne,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) szkło,
g) bioodpady,
h) odpady zielone,
i) przeterminowane leki,
j) chemikalia,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
m) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
n) zużyte opony,
o) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 1 m3 na daną nieruchomość;
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie
w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim
podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom
prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 3.1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania
do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym worku lub pojemniku,
b) papier - w osobnym worku,
c) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”) - w osobnym worku lub pojemniku,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku,
b) papier - w osobnym pojemniku,
c) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”) - w osobnym pojemniku,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) metale i tworzywa sztuczne – w osobnym worku,
b) papier - w osobnym worku,
c) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”) - w osobnym pojemniku,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku.
2. Szkło powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych.
3. Pozostałe odpady zbierane selektywnie mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona przez
właściciela nieruchomości jednostka, zobowiązani są dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
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4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą ponadto w systemie
akcyjnym.
§ 4.1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania czystości, porządku oraz należytego stanu
sanitarno–higienicznego nieruchomości.
2. Obowiązek oczyszczania chodników i innych części nieruchomości służących do użytku publicznego
ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu
pieszych lub pojazdów.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
§ 5.1. Na nieruchomościach lub ich częściach:
a) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie
zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do wód płynących, zbiorników wodnych i do ziemi,
b) doraźne naprawy i regulacje samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu
wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego
przeznaczonych.
2. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki i podwórka zabrania się prowadzenia napraw
blacharsko – lakierniczych.
3. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych
oraz w parkach i lasach.
Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
powstających na terenie nieruchomości:
1) worki o pojemności 120 l i 240 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l;
3) kontenery o pojemności od 1,5 m3 do 7 m3 (w przypadku zbiórki odpadów rozbiórkowych i budowlanych
za dodatkową opłatą);
4) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
5) przydomowe kompostowniki.
2. Odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych
oznaczeniach kolorem:
1) żółtym - z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne;
2) brązowym - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
3) niebieskim - z przeznaczeniem na papier;
4) czarnym lub srebrnym (ocynk) - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane;
5) zielonym - z przeznaczeniem na szkło.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą być wyposażone w oznakowanie
zapewniające identyfikację pojemnika, kontenera lub worka.
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5. Oznakowanie zapewniające identyfikację pojemnika, kontenera lub worka zostanie dostarczone przez
gminę lub podmiot odbierający odpady.
6. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada
tytuł prawny kompostowania odpadów zielonych (trawa, liście, gałęzie) w przydomowych kompostownikach,
które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego
roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 7.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie ma ustanowionego zarządu, ustala się do zbierania zmieszanych
odpadów minimalną pojemność pojemnika, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób – jeden o pojemności 120 l;
2) powyżej 5 do 10 osób – dwa o pojemności 120 l lub jeden o pojemności 240 l;
3) powyżej 10 - należy stosować kombinacje pojemników, o których mowa w pkt 1-2, lub pojemniki 1100 l
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej
i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie ma ustalonego zarządu ustala się do zbierania segregowanych
odpadów minimalną pojemność pojemnika oraz minimalną pojemność worków:
1) na papier - worek o pojemności minimum 120 l;
2) na metal i tworzywa sztuczne - pojemnik lub worek o pojemności minimum 120 l;
3) na odpady ulegające biodegradacji - pojemnik lub worek o pojemności minimum 120 l;
4) na odpady zmieszane - pojemnik o pojemności minimum 120 l; jeżeli z takich korzysta:
a) nie więcej niż 5 osób – jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 l na każdą frakcję odpadów,
b) powyżej 5 do 10 osób – dwa worki lub pojemniki o pojemności 120 l lub jeden worek lub pojemnik
o pojemności 240 l na każdą frakcję odpadów,
c) powyżej 10 - należy stosować kombinacje pojemników lub dostosować liczbę worków, o których mowa
w pkt a) i b), lub pojemniki 1100 l proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów na każdą frakcję
odpadów.
§ 8.1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej
ustala się do zbierania zmieszanych odpadów minimalną pojemność pojemnika, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób – jeden o pojemności 120 l;
2) powyżej 5 do 10 osób – dwa o pojemności 120 l lub jeden o pojemności 240 l;
3) powyżej 10 do 23 osób – trzy o pojemności 120 l lub jeden pojemności 240 l i jeden 120 l;
4) powyżej 23 osób należy stosować pojemniki o pojemności 1100 l.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej ustala
się do zbierania segregowanych odpadów minimalną pojemność pojemnika:
1) na papier - o pojemności od 120 do 1100 l;
2) na metal i tworzywa sztuczne - o pojemności od 120 do 1100 l;
3) na odpady ulegające biodegradacji - o pojemności od 120 do 1100 l;
4) na odpady zmieszane - o pojemności od 120 do 1100 l; jeżeli z takich korzysta:
a) nie więcej niż 5 osób – dwa o pojemności 120 l lub jeden o pojemności 240 l na każda frakcję odpadów,
b) powyżej 5 do 23 osób należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt a) proporcjonalnie
do ilości wytwarzanych odpadów, na każda frakcję odpadów,
c) powyżej 23 osób korzystających należy stosować pojemniki o pojemności 1100 l na każda frakcję odpadów.
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§ 9.1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna
być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
1) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i praktykach
lekarskich, jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów
innych niż odpady komunalne;
2) 25 l - na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż l20 l na punkt, dla
restauracji, barów, niezależnie od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;
3) 30 l - na osobę zatrudnioną nie mniej jednak niż 120 l dla sklepów i punktów usługowych, niezależnie
od odpadów opakowaniowych i odpadów innych niż odpady komunalne;
4) 10 l - na każdą działkę na terenie ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października, jeżeli
działka wyposażona jest w kompostownik lub 15 litrów na każdą działkę w przypadku braku
kompostownika, a poza wymienionym okresem - 5 litrów na każdą działkę, nie mniej jednak niż jeden
pojemnik o pojemności 1100 l na zespół ogródków działkowych zlokalizowanych w bezpośrednim
sąsiedztwie.
2. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują mieszkańcy
i pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości niezamieszkałej powinni zawrzeć osobną umowę
na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.
§ 10. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady budowlane pochodzące z remontów obiektów
powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych kontenerach, w sposób nieutrudniający
korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.
§ 11.1. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej takich jak parki, skwery, przystanki
komunikacji, ciągi pieszo-jezdne odpady zbiera się w koszach ulicznych.
2. Ustala się minimalną pojemność dla koszy ulicznych 30 litrów.
3. Kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób, aby były ogólnodostępne.
4. Zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia
odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska. Kosze uliczne winny być
opróżniane nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
5. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez mycie i dezynfekcje
nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 12. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach
na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:
1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów
z zastrzeżeniem pkt 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na teren bezpośrednio przyległy do nieruchomości
lub udostępnić w sposób uzgodniony z jednostką wywozową odbierającym odpady;
3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się
ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego
do dysponowania terenem na ten cel;
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.
§ 13.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednie pojemniki
na odpady komunalne oraz utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym.
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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 zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowanie
użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół
pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub
nie zostały wrzucone do pojemnika.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej na terenie wsi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
c) papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”) - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
2) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
c) papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”):
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) w zabudowie wielorodzinnej do dwóch pięter na wsi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
b) metale i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
c) papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”) - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
4) w zabudowie wielorodzinnej do dwóch pięter na terenie miasta:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie,
c) papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
d) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”):
- w okresie od kwietnia do października- nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
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5) w zabudowie wielorodzinnej w budynkach trzy i czteropiętrowych w mieście:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
b) metale i tworzywa sztuczne – nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
c) papier - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
d) odpady ulegające biodegradacji (tzw. „BIO”):
- w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,
- w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych na terenie gminy Wołczyn powinna
wynosić nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać
się będzie w systemie akcyjnym raz na pół roku zgodnie z podanym harmonogramem.
4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – ilość
pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do charakteru prowadzonej działalności
i ilości wytwarzanych odpadów.
5. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 7.00 – 16.00.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek udostępnić pojemniki i worki z odpadami komunalnymi w dniu
odbioru do godziny 7.00.
7. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu
zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż
raz na cztery miesiące.
§ 15. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających
biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki;
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych;
3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te,
na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;
4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;
6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich
wysypisk);
7) zakopywania odpadów;
8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych,
nawozów naturalnych;
9) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
§ 16. Zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych w wyniku produkcji
hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone
są ścieki bytowe.
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Rozdział 5
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Zorganizowany przez gminę system gospodarowania odpadami komunalnymi zapewniać ma w szczególności:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, wszystkich mieszkańców, w tym
systemem selektywnego zbierania odpadów;
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych;
4) zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła;
5) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania;
6) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom
unieszkodliwiania.
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
§ 18. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) opieka i kontrola nad posiadanymi zwierzętami, eliminowanie zagrożenia i uciążliwości dla ludzi;
2) utrzymywanie zwierząt na terenie swoich posesji lub w odosobnionych kojcach;
3) wyprowadzanie psów na terenach użytku publicznego na smyczy lub w kagańcu, a psów rasy uznawanej
za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – na smyczy i w kagańcu;
4) zwolnienie psa ze smyczy wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem bezpośredniej kontroli
nad zwierzęciem;
5) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19.1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości może odbywać się
tylko w sposób zgodny z prawem i nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
2) nie powodować przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas i odory;
3) przestrzeganie przepisów sanitarno–epidemiologicznych;
4) usuwania wszelkich pozostawionych przez zwierzęta nieczystości w miejscach użyteczności publicznej.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w granicach
administracyjnych miasta Wołczyn. Zakaz ten obejmuje: konie, bydło, trzodę chlewną, owce, kozy oraz drób.
3. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta Wołczyn wprowadza się zakaz
hodowli pszczół, zwierząt futerkowych i gołębi.
4. Zakazy określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą rolników posiadających gospodarstwo rolne na terenie miasta
i będących płatnikami podatku rolnego do gminy.
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Rozdział 8
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 20.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy Wołczyn, w szczególności:
budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty
przemysłowe, altany, pojemniki na odpady, piwnice, węzły cieplne, przyłącza kanalizacyjne, kolektory sanitarne.
2. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwa mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
3. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od 1 maja do 31 maja;
2) w terminie jesiennym od 1 listopada do 30 listopada.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna.
§ 22.1. Traci moc uchwała nr XXVI/185/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn wraz ze zmianami: uchwała nr XXXII/235/2013
z dnia 12 czerwca 2013, uchwała nr XXXIV/258/2013 z dnia 28 sierpnia 2013, uchwała nr XLI/297/2014
z dnia 26 marca 2014.
2. Uchyla się uchwałę nr XXXIX/241/2017 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady
Waldemar Antkowiak

