
UCHWALA NR XVI/103/16 

RADY GMINY Z A P O L I C E 

z dnia 28 stycznia2016 r. 

w sprawie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania 

odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, 

w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci oplat^ za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz^dzie gminnym (t. j . Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 6r 

ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (t. j . 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 21, poz. 1593; z 2015 r. poz. 87. poz. 122, poz. 1045, poz. 

1269, poz. 1688, poz. 1793), po zasi^gni^ciu opinii Pahstwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitamego w Zduhskiej Woli, Rada Gminy Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Uchwata okresla szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania 

odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, 

w szczegolnosci czestotliwosc odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci i sposob swiadczenia uslug przez punkty selektywnego zbierania odpadow 

komunalnych, w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci oplat? za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. t 

§ 2. 1. Ustala si?, iz w zamian za uiszczonq przez wlasciciela nieruchomosci oplat? za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezposrednio z terenu nieruchomosci 

odbierane b^d^: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym rowniez tzw. pozostalosci po 

segregacji) - z cz^stotliwosci^ nie rzadziej niz 1 raz na cztery tygodnie z zabudowy 

jednorodzinnej i zagrodowej oraz nie rzadziej niz 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy 

wielolokalowej; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne z podzialem na nastepujace frakcje: 

a) suche (m.in.: opakowania obejmuj^ce papier, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomaterialowe) - z cz^stotliwosci^ nie rzadziej niz 1 raz na 

cztery tygodnie z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz nie rzadziej niz 

' 1 raz na 2 tygodnie z zabudowy wielolokalowej, ' ' 

b) szklo (opakowania szklane) - z cz^stotliwosci^ nie rzadziej niz 1 raz na 3 

miesi^ce z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz nie rzadziej niz 1 raz 

w miesi^cu z zabudowy wielolokalowej. 
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c) selektywnie zebrany popiol - z cz^stotliwosci^ nie rzadziej niz 1 raz w miesi^cu 

(w okresie od 1 pazdziemika do 30 kwietnia), 

d) selektywnie zebrane odpady wielkogabarytowe - z cz^stotliwosci^ nie rzadziej 

niz 1 raz w roku. 

2. Ustala si?, iz w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci optat? za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w gminnych punktach selektywnej zbiorki 

odpadow komunalnych zbierane b^d^: przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte 

baterie i akumulatory, zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zuzyte opony, popiol, odpady zielone oraz odpady budowlane 

i rozbiorkowe stanowiqce odpady komunalne, zuzyte lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawieraj^ce rt^c. 

§ 3. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym rowniez tzw. pozostalosci po 

segregacji), nalezy gromadzic w pojemnikach nalez^cych do wlascicieli 

nieruchomosci z zastrzezeniem, ze stan techniczny i sanitarny pojemnikow 

gwarantuje ich bezproblemowe oproznienie przez wyspecjalizowany podmiot. 

2. Selektywnie zebrane odpady suche nalezy gromadzic w przystosowanych do tego 

celu workach, zapewnianych przez podmiot odbieraj^cy odpady. 

3. Selektywnie zebrane szklo nalezy gromadzic w przystosowanych do tego celu 

workach, zapewnianych przez podmiot odbieraj^cy odpady. 

4. Selektywnie zebrany popiol nalezy gromadzic w pojemnikach nalez^cych do 

wlascicieli nieruchomosci z zastrzezeniem, ze stan techniczny i sanitarny 

pojemnikow gwarantuje ich bezproblemowe oproznienie przez wyspecjalizowany 

podmiot. 

§ 4. Odbior odpadow komunalnych, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwaly, b^dzie 

si? odbywac zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow komunalnych z terenu gminy 

Zapolice, opublikowanym na stronie intemetowej Urz?du Gminy Zapolice 

(www.zapolice.pl). 

§ 5. 1. Selektywnie zebrane odpady komunalne, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 niniejszej 

uchwaly, nalezy dostarczac do gminnych punktow selektywnej zbiorki odpadow 

komunalnych we wlasnym zakresie i wlasnym srodkiem transportu w godzinach 

otwarcia punktow. 

2. O dniach i godzinach pracy Gminnych Punktow Selektywnego Zbierania Odpadow 

Komunalnych Wojt Gminy Zapolice poinformuje wlascicieli nieruchomosci 

w sposob zwyczajowo przyj?ty, tj. przez zamieszczenie przedmiotowych informacji 

na urzedowej tablicy ogloszen oraz na stronie intemetowej Urzedu Gminy Zapolice 

(www.zapolice.pl). 



§ 6. 1. Podmiot odbieraj^cy odpady komunalne odbierze wyl^cznie te odpady, ktore b^dq 

umieszczane w workach i pojemnikach spelniaj^cych wymagania, o ktorych mowa 

w Regulaminie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Zapolice. 

2. Odpady zgromadzone w pojemnikach i workach niespelniaj^cych wymogow 

technicznych i sanitamych nie b^d^ odbierane. 

3. W dniu odbioru odpadow komunalnych. nalezy zapewnic podmiotowi odbieraj^cemu 

odpady komunalne bezproblemowy dost^p do pojemnikow i workow zawieraj^cych 

zebrane odpady. W celu umozliwienia odbioru odpadow zgromadzonych 

w pojemnikach i w workach. nalezy wystawic je przed wejsciem na teren 

nieruchomosci (od strony drogi dojazdowej). 

§ 7. Odpady komunalne odebrane od wlascicieli nieruchomosci w ramach gminnego systemu 

gospodarki odpadami przekazywane b^d^ wyspecjalizowanemu podmiotowi, w celu ich 

zagospodarowania w sposob zgodny z hierarchic post^powania z odpadami komunalnymi. 

§ 8. Wszelkie przypadki niewlasciwego sposobu post^powania z odpadami komunalnymi 

nalezy zglaszac do Urzedu Gminy Zapolice, ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, nr tel.: 

43 823-19-82, adres e-mail: urzad@zapolice.pl. 

§ 9. Traci moc uchwala nr XXVI/179/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania 

odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, 

w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci oplat? za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (zm. uchwata nr XXXVl/256/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 

30 pazdziemika 2013 r. w sprawie zmiany uchwaly w sprawie szczegotowego sposobu 

i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon^ przez 

wlasciciela nieruchomosci optat? za gospodarowanie odpadami komunalnymi; zm. 

uchwata nr XL/287/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwaly w sprawie szczegotowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie 

odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych 

odpadow, w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela niemchomosci optat? za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

§10. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 1 1 . Uchwata podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen i stronie intemetowej Urz?du Gminy 

Zapolice i wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku 

Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego. 



Zat^cznik do Uchwaly Nr XVI/103/16 

Rady Gminy Zapolice 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ^DKU 

NA T E R E N I E GMINY Z A P O L I C E 

R O Z D Z I A L l . 

Postanowienia ogolne. 

1. Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Zapolice, zwany dalej 

Regulaminem, okresla szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porz^dku na terenie 

gminy Zapolice, wynikajace z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci 

i porz^dku w gminach (t. j . Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.). 

2. Regulamin obowi^zuje wszystkich przebywaj^cych na terenie gminy Zapolice. 

R O Z D Z I A L 2 . 

Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci 

i terenach uzytku publicznego. 

§ 2 . 

1. Wlasciciel nieruchomosci zobowi^zany jest do utrzymania na jej terenie czystosci 

i porz^dku poprzez: . 

1) wyposazenie nieruchomosci w odpowiedni^ ilosc pojemnikow do zbierania odpadow 

komunalnych, dostosowan^ do liczby osob z nich korzystaj^cych; 

2) utrzymywanie pojemnikow w odpowiednim stanie sanitamym, porz^dkowym 

i technicznym; 

3) utrzymywanie w nalezytym stanie sanitamym miejsc przeznaczonych do odbioru 

odpadow oraz innych pomieszczeh, mieszcz^cych urz^dzenia na odpady; 

4) zbieranie w sposob selektywny, powstaiych na terenie niemchomosci odpadow 

komunalnych obejmuj^cych nastepujace frakcje: papier i tektura, tworzywa sztuczne, 

odpady wielomaterialowe, szklo (biale i kolorowe), metal, tekstylia, 

przeterminowane leki i chemikalia, zuzyte baterie i akumulatory, zuzyte swietlowki. 
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zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

zuzyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiorkowe; 

5) umozliwienie odbioru odpadow komunalnych w terminach okreslonych 

w harmonogramie odbioru odpadow, poprzez wystawianie pojemnikow oraz 

workow przed ogrodzenie nieruchomosci lub udost?pnianie ich w altanie 

smietnikowej z wejsciem od strony ulicy, w sposob nieutrudniaj^cy komunikacji 

w ruchu pieszych i pojazdow; 

6) przekazywanie odpadow komunalnych, w tym odpadow selektywnie zebranych, 

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru; 

7) ustalenie z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadow terminow odbioru 

odpadow komunalnych w przypadku nieruchomosci o utrudnionym dojezdzie; 

8) systematyczne oproznianie zbiomikow bezodplywowych z nieczystosci cieklych, 

9) usuwanie z terenu nieruchomosci odpadow powstaiych w wyniku budow lub 

remontow; 

10) usuwanie niezwlocznie po pojawieniu si? sopli lodu z okapow, rynien i innych cz?sci 

elewacji oraz nawisow sniegu z dachu stwarzaj^cych zagrozenie dla przechodniow; 

11) usuwanie niezwlocznie po ich pojawieniu si?: sniegu, lodu, biota i innych 

zanieczyszczeh z powierzchni chodnikow (wzdluz nieruchomosci nalez^cej do 

wlasciciela nieruchomosci), a takze z terenu nieruchomosci, w tym podworzy, 

przejsc, bram itp., w sposob niepowoduj^cy zakloceh w ruchu pieszych i pojazdow, 

przy czym piasek i inne materialy uzyte do dziatah likwiduj^cych lub 

ograniczajacych sliskosc chodnika nalezy uprz^tn^c z chodnika niezwlocznie, po 

ustaniu przyczyn ich zastosowania. 

2. Zarz^dcy nieruchomosci, na ktorych znajduj^ si? tereny uzytku publicznego, 

maJ4 obowi^zek zainstalowania na tych nieruchomosciach koszy ulicznych oraz ich 

oprozniania z cz?stotliwoscic zapobiegaj^c^ ich przepelnianiu. 

3. Zabrania si? mycia i napraw pojazdow mechanicznych w miejscach publicznych i do tego 

nieprzeznaczonych. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami moze odbywac si? 

wyl^cznie na wiasnej posesji przy uzyciu czystej wody niezawieraj^cej innych substancji 

chemicznych lub przy uzyciu substancji myj^cych ulegaj^cych biodegradacji. przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu przed splywem zuzytej wody na tereny s^siednie i tereny 

uzytku publicznego. 

4. Naprawa pojazdow samochodowych poza warsztatami samochodowymi moze odbywac si? 

wyl^cznie w zakresie obejmuj^cym drobne naprawy wlasnych samochodow oraz pod 

warunkiem: 

Strona 2 z 11 



1) niepowodowania uci^liwosci dla wlascicieli s^siednich nieruchomosci oraz 

negatywnego oddzialywania na srodowisko, w tym emisji hatasu i spalin; 

2) gromadzenia powstaj^cych odpadow w urz^dzeniach do tego przeznaczonych; 

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem si? ptynow samochodowych do srodowiska. 

R O Z D Z I A L 3 . 

Zasady ogolne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadow od wlascicieli 

nieruchomosci zamieszkalych. 

§ 3 . 

1. Ustala si? nast?pujcce zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadow 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci: 

1) odpady suche - tj. m.in. odpady opakowaniowe, papier, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomaterialowe, tekstylia; 

2) szklo - tj. opakowaniowe szklo biale i kolorowe; 

3) popiol - w przypadku wyrazenia ch?ci oddawania odpadu; 

4) odpady wielkogabarytowe - tj. m.in. meble, duzych rozmiarow zabawki, dywany 

i wykladziny, materace. : 

2. Odpady zebrane selektywnie odbierane ŝ  przez wyspecjalizowany w tym zakresie 

podmiot, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadow komunalnych, opublikowanym na 

stronie intemetowej Urz?du Gminy Zapolice - www.zapolice.pl. 

3. Na dzialkach budowlanych nalezy przewidziec miejsca na pojemniki sluzace do 

czasowego gromadzenia odpadow stalych, z uwzgl?dnieniem mozliwosci ich segregacji. 

§ 4 . 

1. Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych zlokalizowanego 

w Zapolicach przy ul. Parkowej mozna dostarczac nast?puJ4ce frakcje selektywnie 

zebranych odpadow komunalnych: 

1) popiol; 

2) zuzyte opony; " . 

3) odpady budowlane i remontowe; 

4) zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny; 

5) odpady wielkogabarytowe; 

6) odpady zielone; 

7) odziez uzywana; 

8) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj^ce rt?c; 
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9) chemikalia. 

2. Zuzyte baterie i akumulatory malogabarytowe nalezy dostarczac do specjalistycznych 

pojemnikow zlokalizowanych w Zapolicach przy ul. Plac Strazacki 5 (budynek Urz?du 

Gminy Zapolice) oraz w Zapolicach przy ul. Glownej 14 (budynek Gminnego Osrodka 

Kultury i Sportu w Zapolicach), w dniach i godzinach otwarcia ww. punktow. 

3. Przeterminowane leki nalezy dostarczac do wyznaczonego w tym celu pojemnika, 

mieszcz^cego si? w Aptece Lesnej zlokalizowanym w Zapolicach, przy ulicy Spacerowej 

3A, w dniach i godzinach otwarcia ww. punktu. 

4. Odpady, o ktorych mowa w § 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Regulaminu nalezy dostarczac do 

wskazanych punktow we wlasnym zakresie i wlasnym srodkiem transportu w dniach 

i godzinach otwarcia W W . punktow. 

5. Wlasciciele nieruchomosci potozonych na terenie gminy Zapolice zamierzaj^cy oddac 

odpady do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow w Zapolicach, przy 

ul. Parkowej zobowi^zani ŝ  posiadac przy sobie wazny dowod osobisty lub inny 

dokument potwierdzaj^cy tozsamosc. 

R O Z D Z I A L 4 . 

Rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow 

komunalnych i gromadzenia nieczystosci cieklych na terenie nieruchomosci oraz 

na drogach publicznych. 

§ 5 . 

1. Odpady komunalne powstaj^ce na terenie gminy Zapolice, musz^ bye gromadzone 

w pojemnikach lub workach odpowiadaj^cych wymaganiom okreslonym w niniejszym 

Regulaminie, natomiast nieczystosci plynne, powstaj^ce na terenie nieruchomosci, nalezy 

odprowadzac do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej mozliwosci odprowadzac 

je do przydomowej oczyszczalni sciekow, b^dz do szczelnego zbiornika bezodplywowego. 

2. Pojemniki sluzace do gromadzenia zmieszanych odpadow komunalnych powinny bye 

szczelne, trwale, zamykane i przystosowane do ich mechanicznego oprozniania przez 

uprawniony podmiot. 

3. Liczba pojemnikow powinna gwarantowac ci^glosc zbierania odpadow powstaj^cych na 

terenie nieruchomosci. 

4. Urz^dzenia przewidziane do zbierania odpadow komunalnych na terenie gminy to: 

1) kosze uliczne o pojemnosci od 30 L do 70 L; 

2) pojemniki do gromadzenia odpadow o pojemnosci od 110 L do 1100 L; 
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3) kontenery o pojemnosci od 3m do 10m ; 

4) worki do selektywnego zbierania odpadow komunalnych; 

5) pojemniki specjalistyczne do gromadzenia tekstyliow i odziezy; 

6) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki, chemikalia, baterie 

i akumulatory. zuzyte swietlowki. .» 

5. Ustala si? nast?pujqce rodzaje pojemnikow oraz workow przeznaczonych do zbierania 

odpadow: 

1) dla domow o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemnosci 110 L, 

b) worki na odpady suche (surowce) o minimalnej pojemnosci 120 L, 

c) worki na szklo o minimalnej pojemnosci 120 L, 

d) pojemniki na popiol o minimalnej pojemnosci 110 L. 

2) dla budynkow o zabudowie wielolokalowej (spoldzielnie mieszkaniowe): 

a) pojemniki na odpady zmieszane o minimalnej pojemnosci 1100 L, 

b) pojemniki na odpady suche (surowce) o minimalnej pojemnosci 1100 L, 

c) pojemniki na szklo o minimalnej pojemnosci 1100 L, 

d) pojemniki na popiol o minimalnej pojemnosci 1100 L. • 

6. Minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do nieselektywnej zbiorki odpadow 

uzalezniona jest od liczby osob zamieszkuj^cych dan^ nieruchomosc i wynosi: ' ' 

1) dla domow o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - 30 L na kazdego mieszkahca, 

jednak co najmniej 1 pojemnik o minimalnej pojemnosci 110 L; 

2) dla budynkow o zabudowie wielolokalowej (spoldzielnie mieszkaniowe) - 60 L na 

kazdego mieszkahca. 

7. Miejsca publiczne takie jak drogi publiczne, punkty handlowo-uslugowe, przystanki 

komunikacji, parki powinny bye wyposazone w zamocowane na stale kosze uliczne. 

8. Wlasciciele nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuj^ mieszkahcy, a powstaj^ odpady 

komunalne, zobowi^zani ŝ  do wyposazenia nieruchomosci w pojemniki o wielkosci 

dostosowanej do ilosci i rodzaju produkowanych odpadow. 

9. Pojemniki przeznaczone do nieselektywnej zbiorki odpadow z nieruchomosci 

niezamieszkalych powinny miec t^czn^ pojemnosc odpowiadaj^c^ co najmniej: 

1) dla szkol wszelkiego typu - 1 L tygodniowo na kazdego ucznia, studenta, osob? 

pracuj^cc; 

2) dla zlobkow i przedszkoli - 1 L tygodniowo na kazde dziecko i osob? pracuj^c^; 

3) dla instytucji publicznych - 1 L tygodniowo na kazd^ osob? pracujqcq; 

4) dla lokali handlowych - 10 L tygodniowo na kazdq osob? pracuj^c^; 
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5) dla lokali gastronomicznych - 5 L tygodniowo na jedno siedz^ce miejsce 

konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemnosci 110 L; , ^ ./^^^^;v 

6) dla lokali gastronomicznych nieposiadaj^cych miejsc siedz^cych - 60 L tygodniowo, 

7) dla zakladow rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych - 60 L tygodniowo na 

kazdych 10 pracownikow; 

8) dla domow opieki, hoteli, pensjonatow oraz innych nieruchomosci o podobnej funkcji 

- 10 L najednolozko; 

9) dla dzialek letniskowych - nie mniej niz 120 L rocznie na kazd^ dzialk?. 

• %6, 
1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadow komunalnych nalezy uwzgl?dnic 

obowi^zuj^ce przepisy, w tym w szczegolnosci przepisy rozporz^dzenia ministra 

infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny 

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.). 

2. Altany smietnikowe, na terenie ktorych ustawione ŝ  pojemniki na odpady oraz worki 

z wyselekcjonowanymi odpadami, nalezy lokalizowac w miejscu widocznym i dost?pnym 

dla pracownikow podmiotu uprawnionego do odbioru odpadow bez koniecznosci 

otwierania wejscia na teren nieruchomosci. W dniu odbioru odpadow komunalnych, nalezy 

zapewnic podmiotowi odbieraj^cemu odpady komunalne bezproblemowy dost?p do 

pojemnikow i workow zawieraj^cych zebrane odpady. W przypadku braku altany 

smietnikowej na terenie nieruchomosci odpady zgromadzone w pojemnikach i workach, 

nalezy wystawic przed wejsciem na teren nieruchomosci (od strony drogi dojazdowej). 

3. Szczelny zbiomik bezodplywowy na nieczystosci ciekle lub przydomowa oczyszczalnia 

sciekow musz^ bye zlokalizowane w sposob umozliwiaj^cy dojazd do nich pojazdu 

asenizacyjnego w celu ich oproznienia. . 

§7. 
1. Zabrania si? gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne sniegu, lodu, gruzu, 

gor^cego popiolu, szlamow, substancji toksycznych, zr^cych, wybuchowych, 

przeterminowanych lekow, zuzytych olejow, resztek farb, rozpuszczalnikow, lakierow 

i innych odpadow niebezpiecznych. 

2. Zabrania si? spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadow 

komunalnych. 

3. Zabrania si? spalania w piecach odpadow komunalnych z wyjqtkiem czystego drewna, 

papieru i tektury. 
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4. Zabrania si? wykorzystywania koszy ulicznych do pozbywania si? odpadow powstaiych 

w gospodarstwach domowych i w jednostkach prowadz^cych dzialalnosc gospodarcz^. 

5. Zabrania si? zakopywania odpadow. 

6. Zabrania si? odprowadzenia plynnych odchodow zwierz?cych oraz odciekow z obomika 

do kanalizacji sanitamej oraz do zbiomikow bezodplywowych, w ktorych gromadzone ŝ  

scieki bytowe. 

R O Z D Z I A L 5 . 

Czf stotliwosc i sposob pozbywania sif odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych. 

§ 8 . 

1. Do odbiom odpadow komunalnych upowazniony jest: 

1) w przypadku odpadow powstaj^cych na terenie nieruchomosci zamieszkalych -

wyspecjalizowany podmiot wyloniony w drodze przetargu zorganizowanego przez 

Gmin? Zapolice; 

2) w przypadku nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuj^ mieszkahcy, a powstajq 

odpady komunalne - podmioty posiadaj^ce aktualny wpis do rejestm dzialalnosci 

regulowanej w zakresie odbiom odpadow komunalnych z terenu gminy Zapolice. 

2. Dla budynkow o zabudowie jednorodzinnej oraz zagrodowej, odbior odpadow 

komunalnych odbywa si? w sposob zapewniajacy wlasciwy stan sanitamo-porz^dkowy 

nieruchomosci, zgodnie z nast?puJ4C4 cz?stotliwoscic: 

1) pojemniki na odpady zbierane nieselektywnie (w tym rowniez pojemniki na tzw. 

pozostalosci po segregacji) - oprozniane nie rzadziej niz 1 raz na 4 tygodnie; 

2) worki na odpady suche - odbierane nie rzadziej niz 1 raz na 4 tygodnie; 

3) worki na szklo - odbierane nie rzadziej niz 1 raz na 3 miesi^ce; 

4) pojemniki na popiol - oprozniane nie rzadziej niz 1 raz w miesi^cu w sezonie 

grzewczym, tj. od 1 pazdziemika do 30 kwietnia; 

5) odpady wielkogabarytowe - odbierane nie rzadziej niz 1 raz w roku. (Tego rodzaju 

odpady nie wymagaj^ specjalnych urz^dzen do zbierania. Nalezy je wystawic przed 

wejsciem na teren nieruchomosci lub wmiejscu wyznaczonym do tego celu przez 

zarz^dc? niemchomosci, z ktorego zostan^ one odebrane przez uprawniony podmiot.). 

3. Dla budynkow w zabudowie wielolokalowej (spoldzielni mieszkaniowych) odbior 

odpadow komunalnych odbywa si? w sposob zapewniajacy wlasciwy stan sanitamo-

porz^dkowy nieruchomosci, zgodnie z nast?pujcc4 cz?stotliwosci4: 

Strona 7 z 11 



1) pojemniki na odpady zbierane w sposob nieselektywny (w tym rowniez pojemniki na 

tzw. pozostalosci po segregacji) - oprozniane nie rzadziej niz 1 raz na 2 tygodnie; 

2) pojemniki na odpady suche - oprozniane nie rzadziej niz 1 raz na 2 tygodnie; 

3) pojemniki na szklo - oprozniane nie rzadziej niz 1 raz na miesi^c; 

4) pojemniki na popiol - oprozniane nie rzadziej niz 1 raz w miesi^cu w sezonie 

grzewczym, tj. od 1 pazdziemika do 30 kwietnia; 

5) odpady wielkogabarytowe - odbierane nie rzadziej niz 1 raz w roku. 

4. Dla terenow przeznaczonych do uzytku publicznego odbior odpadow odbywa si? w sposob 

zapewniajacy wlasciwy stan sanitamo-porz^dkowy nieruchomosci, z minimaln^ 

cz?stotliwosci4, ktora wynosi nie rzadziej niz 1 raz w miesi^cu. 

5. Niezaleznie od cz?stotliwosci oprozniania koszy ulicznych okreslonej wyzej, podmiot 

odpowiedzialny za utrzymanie czystosci i porz^dku w obr?bie drogi publicznej, punktu 

handlowo-uslugowego, przystanku komunikacji. parku, ma obowi^zek nie dopuscic do 

przepelnienia koszy i wysypywania si? z nich odpadow. 

6. Usuwanie odpadow komunalnych z cmentarza parafialnego w Strohsku odbywa si? 

w systemic kontenerowym z oproznieniem na zgloszenie. 

7. Nieczystosci ciekle musz^ bye usuwane z niemchomosci na podstawie zawartej umowy 

z wyspecjalizowanym podmiotem posiadaj^cym zezwolenie na odbieranie nieczystosci 

cieklych z terenu gminy Zapolice, z cz?stotliwosci4 i w sposob gwarantuj^cy, ze nie 

nast^pi wyplyw ze zbiomika wynikaj^cy z jego przepelnienia. 

8. Osady sciekowe z przydomowych oczyszczalni sciekow nalezy usuwac z cz?stotliwosci4 

wynikaj^c^ z instrukcji eksploatacji oczyszczalni. 

R O Z D Z I A L 6 . 

Obowi^zki osob utrzymuj^cych zwierzfta domowe maj^ce na celu ochron^ przed 

zagrozeniem lub uci^zliwosci^ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow 

przeznaczonych do wspolnego uzytku. 

§ 9 . ; • 

1. Utrzymuj^cy zwierz?ta domowe zobowi^zani ŝ  do: 

1) utrzymania zwierzat w sposob eliminuj^cy zagrozenie dla bezpieczehstwa 

i uci^zliwosc w szczegolnosci w zakresie agresywnych zachowah tych zwierzat, 

halasu (zwlaszcza w porze nocnej), odoru i zanieczyszczeh, jakie mog^ stwarzac te 

zwierz?ta dla ludzi oraz miejsc wspolnego uzytkowania takich jak: ulice, chodniki, 
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parki, zielence, piaskownice, place gier i zabaw, rzeki oraz inne obiekty uzytecznosci 

publicznej i obslugi ludnosci (zakaz nie dotyczy psow przewodnikow); 

2) zabezpieczenia terenu nieruchomosci w sposob uniemozliwiaj^cy samodzielne 

wydostanie si? zwierz^cia poza jej obszar; 

3) wyprowadzania zwierzat poza terenem wiasnej posesji na smyczy, a psy nalez^ce do 

ras uznanych za agresywne lub mieszahce tych ras, powinny bye prowadzone 

w kagahcu. Zwalnianie psa rasy innej niz uznanej za agresywn^ lub jej mieszahca ze 

smyczy jest dozwolone tylko w miejscach malo ucz?szczanych przez ludzi, 

wsytuacjach, kiedy zwierz? nie stwarza zagrozenia dla otoczenia a wlasciciel 

sprawuje nad jego zachowaniem bezwzgl^dn^ kontrol?; 

4) przechowywania zaswiadczenia potwierdzaj^cego realizacj? obowi^zku 

wykonywania szczepieh przeciwko wsciekliznie. 

R O Z D Z I A L 7 . 

Zasady utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji 

rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymania na okreslonych obszarach lub 

w poszczegolnych nieruchomosciach. 

§10 . 

1. Zabrania si? chowu i hodowli zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych 

z produkcji rolniczej. 

2. Zakaz utrzymywania zwierzat gospodarskich dotyczy terenow o zwartej zabudowie, 

zaj?tych przez budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne, terenow uzytecznosci 

publicznej, instytucji uzytecznosci publicznej, punktow handlowo-uslugowych, hoteli, 

stref przemyslowych, ogrodow dzialkowych i innych terenow rekreacyjnych. 

3. Na nieruchomosci wylaczonych z produkcji rolniczej innych niz okreslone w § 10 ust. 2 

Regulaminu, zwierz?ta gospodarskie mogq bye utrzymywane pod warunkiem, ze 

utrzymuj^cy zwierz?ta gospodarskie oraz prowadz^cy ich hodowl?, ŝ  obowi^zani spelnic 

wymagania sanitamo-weterynaryjne, hodowlane, budowlane, ochrony srodowiska 

i zwierzat okreslone w przepisach prawa, a w szczegolnosci: 

1) zapewnic odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz wlasciwe warunki bytowania 

i opieki zwierzat, zgodnie z normami dla danego gatunku, wieku i stanu 

fizjologicznego, ponadto zapewnic odpowiednie warunki do przechowywania 

i przygotowywania pokarmu dla zwierzat; 
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2) zapewnic odpowiednie budowle i urz^dzenia do gromadzenia i usuwania nieczystosci 

w takim stopniu, by nie powodowaly zanieczyszczenia terenu, wod powierzchniowych 

i podziemnych oraz powietrza; 

3) utrzymywac zwierz?ta w sposob zapewniajacy ich dobrostan; 

4) utrzymywac zwierz?ta w sposob niepowoduj^cy uci^zliwosci takich jak: halas, 

zanieczyszczenia i odory oraz niedoprowadzaj^cy do powstania siedlisk gryzoni, 

owadow itp.; 

5) przestrzegac obowi^zuj^cych przepisow sanitamych i epizootycznych. 

R O Z D Z I A L 8 . 

Obszary podlegaj^ce obowi^zkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§11 . 

1. Wlasciciele nieruchomosci obowi^zani ŝ  do stalego t^pienia szczurow w obr?bie swojej 

nieruchomosci. 

2. Deratyzacj? przeprowadza si? w razie wyst^pienia takiej potrzeby, jednakze nie rzadziej 

niz raz w roku, w okresie od 15 pazdziemika do 15 listopada. 

3. Tmcizna powinna bye wylozona w miejscach stosownie oznaczonych i zabezpieczonych 

przed dost?pem do nich dzieci, ptactwa i zwierzat. 

R O Z D Z I A L 9 . 

Inne wymagania wynikajace z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami. 

§12 . 

1. Wytworcy odpadow komunalnych zobowi^zani ŝ  do stosowania takich form konsumpcj i 

aby utrzymac ilosc wytwarzanych odpadow na mozliwie najnizszym poziomie. 

2. Powstaj^ce odpady ulegaj^ce biodegradacji powinny bye w pierwszej kolejnosci 

wykorzystywane przez mieszkahcow we wlasnym zakresie np. kompostowanie 

w przydomowych kompostownikach. 

3. W celu ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow komunalnych, zmniejszenia ich 

objetosci oraz racjonalizacji procesu selekcji zaleca si?: 

1) oprozniania opakowah z pozostalosci produktu przed umieszczeniem w pojemniku na 

odpady: 
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2) redukowania objetosci odpadow komunalnych przez zgniatanie plastikowych butelek, 

opakowah wielomaterialowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich 

w pojemniku lub worku na odpady. 

MINY 

Hrynluk 
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