
UCHWAŁA XXXII/224/2017
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 27 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września1996r. utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2017r. poz.1289),w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016r.w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz.U. z 2017r. poz.19) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada 
Gminy Olszanka uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszanka.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Olszanka Nr XXX/177/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr XXXII/224/2017

Rady Gminy Olszanka

z dnia 27 października 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka.
Rozdział 1.

Postanowienia ogólne
§ 1. 1.  Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszanka, zwany 

dalej „Regulaminem”, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Olszanka. 

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie- rozumie się przez to Gminę Olszanka,

2) PSZOK- rozumie się przez to punkt selektywnej zbiórki odpadów,

3) gospodarstwo domowe - rozumie się przez to jedną osobę fizyczną lub więcej osób fizycznych, 
spokrewnionych lub niespokrewnionych ze sobą, zamieszkujących lokal mieszkalny lub budynek 
mieszkalny jednorodzinny pod jednym adresem,

4) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady z godnie z treścią art. 3, ust.3, 
pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj.Dz.U. z 2016r. poz.1987 z późn.zm.),

5) rozporządzeniu– należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 
2016r.w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz.U. z 2017r. poz. 19),

6) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289),

7) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości, o których mowa 
w art.2 ust. 1 pkt 4 oraz art. 2 ust. 3 ustawy,

8) nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której przebywa co 
najmniej jedna osoba fizyczna z zamiarem stałego pobytu,

9) nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie przebywa 
jakakolwiek osoba fizyczna z zamiarem stałego pobytu, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, 
a w szczególności:

a) budynkach użyteczności publicznej, w tym szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy administracji 
samorządowej, ośrodek kultury i sportu, świetlice wiejskie, bazy służb komunalnych, ujęcia wody, 
stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, stacje kolejowe, boiska i stadiony sportowe, 
remizy ochotniczych straży pożarnych, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, 
stołówki, bary, gospodarstwa agroturystyczne, biura, sklepy itp.;

b) terenach użyteczności publicznej, takich jak: parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone, 
cmentarze, ulice i drogi wraz z chodnikami, przystanki komunikacji publicznej, perony kolejowe, 
itp.

c) przedsiębiorstwach, w tym: zakłady produkcyjne, rzemieślnicze, usługowe, składowe, 
magazynowe, logistyczne itp.

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

§ 2. 1.  Na terenie Gminy obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się poprzez:
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1) zbieranie przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje:

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,

b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,

e) metal , w tym odpady opakowaniowe z metali,

f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) zużyte opony,

k) zużyte baterie i akumulatory,

l) chemikalia, opakowania po chemikaliach i opakowania po lekach,

m) przeterminowane leki,

n) świetlówki i żarówki,

o) zużyte oleje silnikowe,

p) odzież i tekstylia,

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych:

a) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości – 
w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a) , b), c) , d), e) , f),

b) do PSZOK – w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. b) do p), oraz odpady 
o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 lit. a) za wyjątkiem odpadów kuchennych.

3. Zbiórka odpadów komunalnych odbywa się w miejscu ich wytworzenia.

4. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z nieruchomości dopuszcza się użycie: 

1) pojemnika lub worka biodegradowalnego koloru brązowego, oznaczonego napisem „bio” – do 
selektywnego zbierania odpadów, wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit. a),

2) pojemnika lub worka koloru zielonego, oznaczonego napisem  „szkło”– do selektywnego zbierania 
odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit.  b)

3) pojemnika lub worka  koloru niebieskiego, oznaczonego napisem „papier” do selektywnego zbierania 
odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit.  c

4) pojemnika lub worka  koloru żółtego oznaczonego napisem „metale i tworzywa sztuczne”- do 
selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 2 ust. 2 pkt. 1) lit.  d), e) ,f),

5) pojemnika lub worka koloru czarnego lub szarego – do zbierania pozostałych odpadów zmieszanych,

5. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości dopuszcza 
się  użycie pojemnika lub worka koloru czarnego lub szarego dla odpadów zmieszanych.

6. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania odpadów ulegających 
biodegradacji:

1) w pojemnikach lub workach gromadzone są następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zielone, tj. ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, chwasty, choinki, małe kawałki drewna, 
spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach;

b) kuchenne;
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2) w pojemnikach lub workach nie należy umieszczać: kości, mięsa, płynnych resztek jedzenia, 
odchodów zwierzęcych, tkanin, materiałów nieorganicznych, sztucznych materiałów organicznych 
(np. worków z tworzyw sztucznych), papieru, papierosów, popiołu i zmiotek ulicznych - odpady te 
należy umieszczać do pojemnika koloru szarego lub czarnego na odpady zmieszane;

3) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogrodów 
działkowych dopuszcza się kompostowanie opadów ulegających biodegradacji w przydomowych 
kompostownikach, zamiast gromadzenia ich w pojemniku lub worku do selektywnego zbierania, po 
wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do gminy.

7. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie zorganizowanych zbiórek lub poprzez 
dostarczenie do PSZOK.

8. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych 
odbywa się w formie zorganizowanych zbiórek oraz poprzez oddanie tych odpadów do PSZOK.

9. 1) Do PSZOK można dostarczać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe 
z nieruchomości zamieszkałych, które powstały w wyniku prowadzenia robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty.

2) Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych odbywa 
się poprzez oddanie tych odpadów do PSZOK w podziale na grupy:

a) gruz betonowy i ceglany;

b) drewno;

c) pozostałe odpady budowlano-remontowe.

10. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków odbywa się poprzez ich dostarczenie do 
wyznaczonych aptek na terenie gminy lub poprzez dostarczenie do PSZOK. 

11. Selektywna zbiórka chemikaliów i opakowań po chemikaliach i lekach odbywa się poprzez 
dostarczenie do PSZOK .

12. Selektywna zbiórka zużytych baterii odbywa się poprzez ich dostarczenie do punktów zbiórki 
w budynkach użyteczności publicznej oraz poprzez ich dostarczenie do PSZOK.

13. Selektywna zbiórka zużytych akumulatorów, zużytych olejów odbywa się poprzez motoryzacyjne 
punkty serwisowe, sklepy z artykułami motoryzacyjnymi, stacje benzynowe lub poprzez oddanie do 
PSZOK.

14. Zużyte opony – powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych kontenerach 
w wyznaczonych punktach zbiórki lub dostarczone do PSZOK.

15. Odpady zielone – powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu przystosowanych 
pojemnikach, przy czym wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych uważa się za spełniony 
również w przypadku zbierania i gromadzenia na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych, 
po uprzednim zgłoszeniu tego faktu zgodnie z odrębnymi przepisami.

16. Zbiórka pozostałych selektywnie zbieranych odpadów odbywa się poprzez dostarczenie ich do 
PSZOK.

§ 3. 1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez odgarnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego należy gromadzić na skraju tych nieruchomości z zachowaniem możliwości odpływu wody 
do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń na jezdnię.
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4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia z dachów oraz gzymsów 
sopli lodowych i zawisów śniegowych, w zakresie w jakim mogą one zagrażać bezpieczeństwu osób 
i rzeczy znajdujących się na terenach służących do użytku publicznego.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w obrębie nieruchomości, 
z wyjątkiem nieruchomości służącej do użytku publicznego, na utwardzonej i nieprzepuszczalnej 
powierzchni, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w sposób uniemożliwiający przedostanie 
się wytworzonych ścieków do gruntu i wód, w szczególności poprzez ich odprowadzanie do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych.

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone 
na utwardzonych częściach nieruchomości, jeżeli czynności te nie powodują zanieczyszczenia 
środowiska w szczególności powstania odpadów niebezpiecznych. Powstałe odpady powinny być 
gromadzone i usuwane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych 
pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone 

w pojemnikach odpowiadającym wymaganiom określonym w niniejszej uchwale.

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemnościach: 120 l, 240 l,1100 l, 2500 l.

2) pojemniki na odpady segregowane o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l i 1100 l

3) pojemniki na odpady biodegradowalne i zielone o pojemności:120 l i 240 l

4) kontenery na odpady budowlane i gruz o pojemności od 120 l do 15000 l

5) kontener do zbierania odpadów niebezpiecznych,

6) kontener do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

7) pojemniki na przeterminowane leki, chemikalia,

8) pojemniki na zużyte baterie i akumulatory,

9) kontener do zbierania zużytych opon,

10) kontener do zbierania odpadów wielkogabarytowych,

11) kosze uliczne o pojemności powyżej 20 l.

3. Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzonych odpadów komunalnych pochodzących 
z gospodarstwa domowego, przypadający na jednego mieszkańca w ilości 30 litrów na miesiąc.

4. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny gromadzone są w pojemnikach 
o minimalnej pojemności co najmniej 120 l.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o pojemności 
dostosowanej do ilości osób korzystających z tych pojemników i częstotliwości wywozu odpadów w taki 
sposób, aby uniemożliwić przepełnienie oraz przeciążenie pojemnika.

6. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować ilość i rodzaj pojemników 
do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu odpadów.

7. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju 
produkowanych odpadów, uwzględniając następujące minimum:
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a) dla szkół i przedszkoli - 2 l miesięcznie na jedno dziecko (ucznia) i pracownika, nie mniej jednak niż 
pojemnik o pojemności 120 l,

b) dla innych obiektów użyteczności publicznej – 2 l miesięcznie na pracownika i 0,2 l na każdego 
interesanta, klienta, odwiedzającego, nie mniej jednak niż pojemnik o pojemności 120 l,

c) dla przedsiębiorstw, w tym: zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych, usługowych, składowych, 
magazynowych, logistycznych – 6 l miesięcznie na pracownika , nie mniej jednak niż pojemnik 
o pojemności 120 l

d) dla pozostałych – nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 l

8. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne powinny być zbierane do pojemników lub

kontenerów szczelnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej.

9. 1) Na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach 
o minimalnej pojemności 60 l do zbierania:

a) odpadów wymienionych w § 2 ust. 2, pkt 1, lit. c,

b) odpadów wymienionych w § 2 ust. 2, pkt 1, lit. d, e, f,

c) szklanych, o których mowa w § 2 ust. 2, pkt 1, lit. b,

d) odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem stosowania worków biodegradowalnych, 
2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się gromadzenie odpadów w workach 

o minimalnej pojemności 60l. odpadów komunalnych, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy:

§ 6. 1W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w odpowiednie 
pojemniki oraz worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w kolorystyce określonej 
w ust. 2 pkt 4 ppkt 1-5, dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

2. W przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości niezamieszkałej, 
stosuje się odpowiednio pkt.1-4.

§ 7. 1.  Podczas lokalizowania pojemników na odpady komunalne należy uwzględniać przepisy 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422 z późniejszymi 
zmianami),

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w takim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich odbywało się bez przeszkód i nie 
powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników, w szczególności poprzez mycie i dezynfekcję tych 
pojemników.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Odpady komunalne powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie, w terminach uzgodnionych z prowadzącym 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, tak często aby pojemniki do ich zbierania 
nie przepełniały się.

2. Właściciel nieruchomości powinien umożliwić podmiotowi uprawnionemu odbiór odpadów 
komunalnych w dniu ich wywozu.

§ 9. 1. Przyjmuje się częstotliwość opróżniania pojemników lub odbioru worków oznaczonych 
napisem „papier”- co najmniej  raz na trzy miesiące

2. Przyjmuje się częstotliwość opróżniania pojemników lub odbioru worków oznaczonych napisem 
„metale i tworzywa sztuczne”- co najmniej raz na trzy tygodnie
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3. Przyjmuje się częstotliwość  opróżniania pojemników lub odbioru worków, oznaczonych napisem 
„bio”:  dla odpadów zielonych, w tym odpadów kuchennych biodegradowalnych:

a) w sezonie letnim (od 1 maja do 31 września) – co najmniej raz na dwa tygodnie

b) w sezonie zimowym (od 1 października do 31 kwietnia) – co najmniej raz na cztery tygodnie

4. Przyjmuje się częstotliwość  opróżniania pojemników lub odbioru worków, oznaczonych napisem 
„szkło” - co najmniej raz na trzy  miesiące.

5. Przyjmuje się częstotliwość  opróżniania pojemników lub odbioru worków na pozostałe odpady 
zmieszane oraz odpady niesegregowane - co najmniej raz na dwa tygodnie.

6. Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych od właścicieli nieruchomości ustala się na co 
najmniej dwa razy w ciągu roku.

7. Uliczne kosze powinny być opróżniane z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu.

8. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z urządzeń służących do ich gromadzenia z częstotliwością 
dostosowaną do pojemności tego urządzenia, nie dopuszczając do jego przepełnienia.

9. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani do pozbywania się odpadów  
komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru.

10. Odpady wymienione w § 2, ust. 2 pkt 1 lit. d, e, f przed umieszczeniem w pojemniku należy:

1) pozbawić substancji, która była w nim przechowywana,

2) trwale zgnieść, celem zmniejszenia objętości odpadu.

11. Pojemniki należy udostępniać w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby 
nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 10. Realizując wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zwanego 
dalej Planem, należy dążyć do: 

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;

2) zmniejszenia masy składowanych odpadów,

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach 
odpadów komunalnych;

4) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 
sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami 
ochrony środowiska;

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 
składowanie;

6) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

7) podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację.

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

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa 
i środków ostrożności w celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.

2. Wyprowadzanie psów na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku powinno odbywać się 
poprzez prowadzenie psa na smyczy, a w przypadku psów ras agresywnych lub w inny sposób 
zagrażających otoczeniu – na smyczy z nałożonym kagańcem.
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3. Zwolnienie psa ze smyczy może nastąpić wyłącznie w miejscach odosobnionych z zachowaniem 
bezpośredniej kontroli nad zwierzęciem.

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego usuwania 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności na chodnikach i ciągach pieszo – jezdnych w terenie zabudowanym.

5. Zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności 
publicznej, z wyjątkiem lecznic weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z pomocy psów – przewodników.

6. Nieruchomość powinna być zabezpieczona przed wydostaniem się zwierząt domowych na 
zewnątrz, tak by nie stwarzały one jakiegokolwiek zagrożenia.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 12. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wymaga:

1) zapewnienia braku uciążliwości dla innych nieruchomości, w tym poprzez zapewnienie gromadzenia 
i usuwania powstających odpadów i nieczystości w sposób zgodny z przepisami i nie powodowania 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

2) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych;

3) podjęcia działań zapobiegających niekontrolowanemu przedostaniu się zwierząt gospodarskich poza 
teren nieruchomości;

4) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki oraz innych zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie w miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na terenie  Gminy Olszanka 
w szczególności  obszary takie jak: korytarze i pomieszczenia piwniczne, strychy, pomieszczenia 
produkcyjne, gospodarcze, placówki handlujące artykułami spożywczymi, magazyny oraz gospodarstwa 
rolne.

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzana co najmniej dwa razy w roku, w terminie od 1 marca do 
31 marca i od 1 października do 31 października każdego roku.

3. W przypadku wystąpienia plagi szczurów, w okresie po przeprowadzonej akcji deratyzacji, 
właściciele nieruchomości mieszczących się na terenie gminy Olszanka, przeprowadzają dodatkową akcję 
deratyzacji, poza ustalonym terminem.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem od dnia 1 lipca 2017 r. rozporządzenia ws. szczegółowego sposobu

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, odpady muszą selektywnie zbierane u źródła,

czyli bezpośrednio w budynkach wielorodzinnych, domach jednorodzinnych, czy miejscach gdzie

powstają odpady komunalne – w podziale na cztery frakcje. Do czterech kontenerów trafiać będą

zatem: szkło (zielony pojemnik lub worek), papier, w tym tektura (niebieski pojemnik lub worek),

odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, np. resztek

kuchennych (pojemnik brązowy lub worek) oraz łącznie metale i tworzywa sztuczne (żółty

pojemnik lub worek).

Niniejsza uchwała jest konsekwencją zmiany przepisów w ww. zakresie.

Id: 6B747BCF-6436-431C-8BB3-8D9390BBD34F. Podpisany Strona 1




