UCHWAŁA NR …………………………..
RADY GMINY MARCINOWICE
z dnia ………………………….. 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.z2020r.poz.713) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.Dz.U.z2020r.poz.1439), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Rada Gminy Marcinowice uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marcinowice.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXV/137/2020 Rady Gminy Marcinowice z dnia 7 września 2020 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do uchwały
nr …………………………..
Rady Gminy Marcinowice
z dnia ……………2020 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1)
2)

3)
4)

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym ogólnych
zasad w zakresie prowadzenia selektywnego gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych;
rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników i worków i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego;

5)

6)

7)

obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku;
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)

2)
3)

4)

podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach;
harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych przygotowany przez
podmiot uprawniony po uzgodnieniu z Gminą Marcinowice;
odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady charakteryzujące się tym, że ze
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza
się odpadów budowlanych, rozbiórkowych i sanitarnych oraz części samochodowych.
odpadach zmieszanych – rozumie się przez to odpady komunalne niezawierające odpadów, które
podlegają selektywnej zbiórce.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.

1. Właściciele zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania powstających na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. Na obszarze Gminy Marcinowice obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura;
2) szkło;
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) bioodpady;
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odpady resztkowe pozostające
po selektywnej zbiórce;
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponadto do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych obejmujących:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2) przeterminowane leki i chemikalia;
3) 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;
4) odpady niebezpieczne;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe;

7)
8)
9)
10)
11)

meble i inne odpady wielkogabarytowe;
odzież i tekstylia;
zużyte opony;
opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach;
materiały izolacyjne (z wyjątkiem materiałów zawierających azbest i inne substancje
niebezpieczne);
4. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów zawierających frakcje: papieru i tektury,
tworzyw
sztucznych,
opakowań
wielomateriałowych,
metali,
odzieży
i tekstyliów, szkła, bioodpadów i odpadów zmieszanych należy prowadzić w workach lub
pojemnikach (odpady zmieszane) w systemie indywidualnym lub w pojemnikach w systemie
zbiorowym i na nieruchomościach niezamieszkanych.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przekazywania selektywnie zebranych odpadów
komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady w terminach wyznaczonych harmonogramem.
§ 4.
1. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez odgarnięcie i spryzmowanie zgarniętego
błota, śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
niezagrażające istniejącej roślinności oraz umożliwiające odpływ wód do kanalizacji burzowej.
§ 5.
1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać
wyłącznie, jeżeli nie powoduje ono zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Mycie odbywa się na
utwardzonych częściach nieruchomości, przy użyciu środków ulegających biodegradacji, poza
bezpośrednią bliskością rzek, potoków, stawów i studni, a powstałe z mycia pojazdów
samochodowych ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej albo gromadzone są w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest wyłącznie
w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że nie
spowoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a powstałe w trakcie naprawy odpady
gromadzone będą w pojemnikach do tego celu przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia
zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może stwarzać
uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się mycia lub
napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich.
4. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz napraw i mycia pojazdów
samochodowych poza warsztatami naprawczymi i myjniami.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6.
1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych oraz
przeznaczonych wyłącznie do tego celu pojemnikach lub szczelnych workach.

2. Pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów.
3. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) żółte – na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, opakowania z metali oraz odzież
i tekstylia;
2) zielone – na szkło;
3) niebieskie – na papier i tekturę;
4) brązowe – odpady zielone i odpady „bio”;
4. Do gromadzenia niesegregowanych odpadów (zmieszanych), pozostałych po selektywnym
wydzieleniu odpadów, będą stosowane pojemniki o poj. co najmniej 80 l w kolorze czarnym.
5. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 1100 l;
2) pojemniki kontenerowe KP-7 (7000 l) z zastrzeżeniem ust. 6;
3) kosze uliczne o pojemności od 35 l lub pojemniki na drogach publicznych o pojemności 110/120 l
i 240 l;
4) worki, o których mowa w ust. 1 o pojemności od 80 l do 120 l;
6. Dopuszcza się stosowanie pojemników kontenerowych KP-7 (7000 l) tylko w przypadku, gdy ilość
osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie
nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.
§ 7.
1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów oraz
do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości z uwzględnieniem
częstotliwości, określonej w § 11 ust. 1 zapewniającej skuteczne pozbywanie się odpadów
komunalnych została ustalona w oparciu o średnią miesięczną ilość wytwarzania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Marcinowice i powinna wynosić:
1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 25 l na jednego mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko,
pracownika;
3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego
pracownika;
7) dla hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko;
8) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów – co najmniej 15 l
na każdego pracownika;
9) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku;
2. Nieruchomości zamieszkane zostaną nieodpłatnie wyposażone przez podmiot uprawniony
w pojemnik na odpady zmieszane i zestaw worków do selektywnej zbiórki, w ilości zapewniającej
zebranie wszystkich powstających na nieruchomości odpadów, uwzględniając częstotliwość odbioru
poszczególnych rodzajów odpadów.
3. Nieruchomości niezamieszkane zostaną nieodpłatnie wyposażone przez podmiot uprawniony
w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów i pojemnik na odpady zmieszane. Właściciele
nieruchomości niezamieszkanych zobowiązani są do zadeklarowania takiej pojemności pojemników

aby wszystkie powstające na nieruchomości odpady mogły zostać zebrane, uwzględniając
częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów przez podmiot uprawniony.
§ 8.
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której
zbierane są odpady, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i pracowników
podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień
dla osób trzecich.
2. W razie braku swobodnego dostępu do miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia pojemników na odpady przed posesję
w terminie wywozu odpadów komunalnych przez podmioty uprawnione.
3. Worki do selektywnego zbierania odpadów wymienionych w § 3 ust.2 w systemie indywidualnym
należy umieszczać przy pojemnikach na zmieszane odpady komunalne w terminach ich odbioru,
zgodnie z harmonogramem.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
5. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym
stanie technicznym zabrania się w szczególności:
1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu,
szlamu, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej, gruzu i innych
odpadów budowlanych;
2) spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek odpadów.
6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako
zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Gminę oraz właściciela nieruchomości.
§ 9.
1. W miejscach publicznych, tj. w pasach dróg publicznych o dużym i średnim natężeniu ruchu pieszych,
ciągach pieszych oraz przystankach autobusowych odpady komunalne należy gromadzić w koszach
ulicznych o minimalnej pojemności 35 l lub pojemnikach o pojemności 110/120 l i 240 l.
2. Właściciel nieruchomości na której znajdują się tereny oraz obiekty służące do użytku publicznego,
ma obowiązek ustawienia na tych posesjach lub obiektach pojemników na odpady komunalne
w ilości wystarczającej do zbierania odpadów powstających w związku z użytkowaniem tego terenu
lub obiektu.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych
zorganizowanym przez Gminę Marcinowice systemem odbierania i zagospodarowania odpadów
komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez
podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z Gminą Marcinowice;
2) papier i tekturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania
papieru i tektury, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez
podmiot uprawniony, na podstawie zawartej z Gminą Marcinowice umowy lub przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal oraz odzież i tekstylia należy
umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych, z metalu oraz odzieży i tekstyliów, spełniających wymagania
regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie zawartej z
Gminą Marcinowice umowy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
4) szkło należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania szkła,
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,
na
podstawie
zawartej
z
Gminą
Marcinowice
umowy
lub
przekazywać
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) metale należy przekazywać podmiotom zbierającym metale, na zasadach określonych
odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych
leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Marcinowice;
7) chemikalia
pochodzące
z
gospodarstw
domowych
należy
przekazywać
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) opakowania po środkach ochrony roślin należy przekazywać podmiotom zbierającym
opakowania po środkach ochrony roślin, na zasadach określonych odrębnymi przepisami
lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie
lub akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego
zbierania odpadów;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki należy przekazywać podmiotom
zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz świetlówki, na zasadach określonych
odrębnymi przepisami, do punktu selektywnego zbierania odpadów lub przekazywać
wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne
z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Gminą Marcinowice;
11) 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
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi
uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy
zawartej z Gminą Marcinowice;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać podmiotowi zbierającemu odpady
budowlane i rozbiórkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami, do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
14) zużyte opony należy przekazywać podmiotowi zbierającemu zużyte opony na zasadach
określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (nie dotyczy opon z samochodów ciężarowych i opon rolniczych)

15) odzież i tekstylia należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z metalu oraz odzieży
i tekstyliów, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie zawartej
z Gminą Marcinowice umowy; przekazywać podmiotowi zbierającemu odzież i tekstylia
na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
16) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone powstałe na terenie nieruchomości
należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów bio,
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,
na podstawie zawartej z Gminą Marcinowice umowy lub przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi zaleca się zagospodarowywać bioodpady w kompostownikach
przydomowych. Właściciele zagospodarowujący bioodpady w kompostownikach mogą korzystać
ze zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ustalonej uchwałą
Rady Gminy Marcinowice.
17) opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać podmiotowi zbierającemu opakowania
ulegające biodegradacji na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
18) materiały izolacyjne należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania materiałów izolacyjnych, które
zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z tym podmiotem;
19) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy przekazać indywidualnie
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mogą być przekazane odpady
gromadzone w sposób selektywny.
§ 11.
1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych, nie rzadziej niż:
1) odpady komunalne zmieszane wg ustalonego harmonogramu:
- z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie;
- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu;
- z nieruchomości niezamieszkałych - raz na dwa tygodnie;
2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier i tektura, opakowania
ze szkła wg ustalonego harmonogramu:
- z zabudowy jednorodzinnej - raz w miesiącu;
- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu;
- z nieruchomości niezamieszkałych - raz w miesiącu;
3) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, opakowania z metalu, odzież i tekstylia, odpady bio, wg ustalonego
harmonogramu:
- z zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie;
- z zabudowy wielorodzinnej - raz w tygodniu;
- z nieruchomości niezamieszkałych - raz na dwa tygodnie;
4) meble i odpady wielkogabarytowe, w tym wielkogabarytowy sprzęt elektryczny i elektroniczny
oraz świetlówki odbierane dwa razy w roku z nieruchomości wg ustalonego harmonogramu;

5) odpady przekazane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą
z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu znajdujących się tam pojemników, nie rzadziej
jednak niż dwa razy w roku.
6) przeterminowane leki umieszczone w pojemnikach, które znajdują się w wyznaczonych
aptekach na terenie Gminy Marcinowice odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą
przepełnianiu tych pojemników, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
7) odpady z koszy ulicznych lub pojemników ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego - raz na dwa tygodnie wg ustalonego harmonogramu.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości nie dopuszczając do przepełnienia pojemników lub worków.
§ 12.
1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych, obowiązani są do opróżniania tych zbiorników z częstotliwością uzależnioną od
pojemności zbiorników i ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
adekwatnej do zużycia wody na danej nieruchomości, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, o których mowa w ust. 1
obowiązani są do usunięcia powstałych nieszczelności lub awarii zbiorników bezodpływowych
niezwłocznie od momentu stwierdzenia tego faktu, tj. przystąpić do ich usuwania w ciągu 24 godzin.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13.
1. Każdy wytwórca odpadów, zarówno w sektorze gospodarczym jak i komunalnym, jest zobowiązany
do stosowania takich sposobów produkcji, form usług czy konsumpcji oraz surowców i materiałów,
które pozwalają utrzymać masę wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie. Dzięki
racjonalnej gospodarce odpadami zostanie ograniczone negatywne oddziaływanie na środowisko,
a nawet zagrożenie życia czy zdrowia ludzi.
2. Należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych
2) zapewnienia jak najwyższej jakości zbieranych odpadów (przez odpowiednie systemy
selektywnego zbierania odpadów), w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej
efektywny sposób poddane recyklingowi,
3) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali,
tworzyw sztucznych, oraz papieru i tektury jak również odzysku i energii z odpadów zgodnego
z wymogami ochrony środowiska,
4) zmniejszenia masy powstających odpadów przez ograniczenie marnowania żywności,
minimalizowanie używania jednorazowych toreb i opakowań foliowych
5) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych,
6) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów,
7) kompostowania bioodpadów wytworzonych na terenie nieruchomości w kompostownikach
przydomowych
§ 14.

Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być prowadzone w sposób
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska, a odpady muszą być gromadzone w sposób
selektywny.
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
§ 15.
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt
w sposób nie stwarzający zagrożeń sanitarnych lub zagrożeń bezpieczeństwa osób trzecich, a także
szkód i uciążliwości dla otoczenia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w
sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, ma obowiązek zabezpieczyć
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz
umieścić w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczkę ostrzegawczą z napisem
„UWAGA PIES”, „PIES RASY AGRESYWNEJ” lub o podobnej treści.
§ 16.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt zobowiązani są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego takich jak: parki, chodniki, ulice,
skwery i zieleńce itp.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania w określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
§ 17.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
następującymi warunkami:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, odory, odchody, zaśmiecanie
itp.,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy
lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 18.
1. Ustala się, że teren Gminy Marcinowice jest obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:
1) w odniesieniu do budynków wielolokalowych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej
i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich –
co najmniej raz na sześć miesięcy, chyba że przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym
zakresie;
2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeby.
3. Zarządzać się będzie w miarę potrzeby deratyzację obszaru Gminy Marcinowice, lub jego części,
podając w obwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli
nieruchomości i mieszkańców.

UZASADNIENIE

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy należy do aktów prawa miejscowego
o charakterze wykonawczym. Podjęcie przez Radę Gminy Marcinowice uchwały w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice wynika ze zmiany ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj.Dz.U.z2020r.poz.1439)
Najistotniejszą zmianą w stosunku do Uchwały nr XXV/137/2020 Rady Gminy Marcinowice z dnia
7 września 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Marcinowice
jest zmiana sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości (obowiązek
selektywnej zbiórki odpadów). Ponadto w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wprowadza się dodatkowo przyjmowanie wyodrębnionych frakcji odpadów zgodnie
z ww. ustawą. Projekt uchwały Rady Gminy Marcinowice w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Marcinowice uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świdnicy. Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały
uznaje się za zasadne.

