
UCHWAŁA NR XVII/136/16
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO

z dnia 20 czerwca 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego.

§ 3. Tracą moc uchwały:

1) Nr XXVI/224/13 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie (Dz. Urz. Woj. Op.z 2013 r., poz. 1059 z 
dnia 30.04.2013 r.

2) Nr XL/342/14 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dn. 23 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr 
XXVI/224/13 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kolonowskie (Dz. 
Urz. Woj. Op. z 2014 r., poz. 1575 z dnia 27.06.2014 r.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Rafał Kupke
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Załącznik do uchwały Nr XVII/136/16

Rady Miejskiej Kolonowskiego

z dnia 20 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE OGÓLNE

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolonowskie 
z wyłączeniem zadań przekazanych do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- 
Koźlu.

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają obowiązek 
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 
użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby 
nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem 
możliwości odpływu wody do kanalizacji.

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości 
służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym 
skutecznym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.

3. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i 
porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę 
zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne, a tych miejsc publicznych, na których 
dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów - w pojemniki do zbierania 
odchodów zwierząt.

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących 
warunków:

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego;

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji;

3) iż mycie dotyczy nadwozia samochodu.

5. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą 
powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą oleju 
silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

6. Własciciele nieruchomości zobowiązani są do wykaszania terenu nieruchomości, niestanowiących 
gruntów rolnych, minimum raz w roku, przed zakwitem lub wysiewem chwastów.

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH 
POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM 

I TECHNICZNYM

§ 3. 1. Do zbierania odpadów komunalnych zarządca drogi może wykorzystać pojemniki o pojemności 30l, 
35l, 40l, 45l, 50l, 55l.
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2. W obszarze wiejskim wyznacza się następujące lokalizacje koszy ulicznych oraz ich ilość:

1) Spórok:

a) ul. Bolesława Chrobrego nr 26 ÷42- 2 kosze w odległości nie większej niż 250 m,

b) ul. Guznera 3- 1 kosz uliczny (Centrum Odnowy Wsi);

2) Staniszcze Małe:

a) ul. Szkolna 1- 1 kosz uliczny (przy PSP),

b) ul. Myśliwca oznakowane przejście dla pieszych- 1 kosz uliczny (kościół),

c) ul. Haupstocka 4 ÷ 14- 1 kosz uliczny;

3) Staniszcze Wielkie:

a) ul. Kościelna- 1÷17- 3 kosze w odległości nie większej niż 180 m.

3. W Kolonowskiem wyznacza się:

1) obszar centralny w obrębie:

a) ul. Ks. Czerwionki 1÷ 39,

b) ul. Leśnej 1÷ 10,

c) ul. 1 Maja 1÷40,

d) ul. Szkolnej 1÷15,

e) ul. Dworcową 1÷ 57,

w którym kosze uliczne należy ustawić w odległości nie większej niż 250 m od siebie;

2) Obszar peryferyjny w obrebie:

a) ul. Opolskiej (od skrzyżowania z ul. Arki Bożka do ul. Pluderskiej),

b) ul. 1 Maja 40÷ 58,

w którym kosze należy ustawić co 350 m od siebie.

4. Za stan techniczny, sanitarny i porządkowy koszy ulicznych odpowiadają podmioty zobowiązane do ich 
ustawienia.

5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.

§ 4. 1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna 
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub 
wód. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej 
do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej 
w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do 
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.

§ 5. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:

1) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich 
wysypisk);

2) zakopywania odpadów;

3) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, 
nawozów naturalnych;
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4) usuwania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują lub 
zamieszkują w części mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne;

5) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Rozdział 3.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 
TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 6. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 
należytej pieczy nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania bez nadzoru i zapewnienia 
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie należy 
w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości, umieścić tablicę informacyjną.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.

4. Właściciel psa zobowiązany jest ponadto do:

1) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za 
agresywne, także w kagańcu; zwolnienie psa rasy nie uznanej za agresywną z uwięzi jest możliwe tylko na 
terenach zielonych, o ile nie ma takiego zakazu;

2) do posiadania przez psa kagańca w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej pieczy oraz w środkach 
komunikacji zbiorowej;

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymagania określone dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 8.

6. Zabrania się:

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 
terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę;

2) wprowadzanie zwierząt na place zabaw dla dzieci, tereny sportowe i place targowe;

3) wprowadzanie zwierząt do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek i innych 
obiektów użyteczności publicznej (nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z opieki psa).

Rozdział 4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA 
OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

§ 7. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:

1) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku 
na zasadach określonych w § 9;

2) dopilnowania, by odchody zwierząt usuwać na bieżąco na tereny do tego przeznaczone, zgodnie 
z odrębnymi przepisami;

3) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 
10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

3. Na terenach ogródków działkowych nie powinno się prowadzić hodowli stwarzającej uciążliwość dla 
innych użytkowników ogródków działkowych.
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4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą 
być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

5. Zabrania się:

1) utrzymania zwierząt gospodarskich: bydła, koni, trzody chlewnej, kóz, owiec na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej;

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli;

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy 
przemysłowe.

6. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt, 
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych, spełniających odrębne 
przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;

2) ogrodzenia terenu hodowli i otoczenia go strefą ochronną;

3) braku w strefie ochronnej budynków mieszkalnych i innych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi, 
z wyjątkiem budynków będących własnością hodowcy zwierząt;

4) zachowania minimalnej odległości między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej 
a:

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami, która nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli, która nie może być mniejsza niż 10 m.

7. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 6 pkt 4, w przypadku uzyskania przez 
właściciela hodowli zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich 
lokatorów budynków sąsiednich.

Rozdział 5.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW 

JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych na terenie Gminy Kolonowskie zobowiązani są do 
przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku w ramach akcji wiosennej: od 1 do 30 kwietnia i w ramach akcji 
jesiennej: od 1 do 30 września.

2. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości w odniesieniu do właścicieli budynków 
jednorodzinnych, realizowany jest w miarę potrzeby.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 
nieruchomości na wniosek Państwowego Inspektora Sanitarnego zobowiązani są do przeprowadzenia 
deratyzacji niezwłocznie.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości (zarządców, administratorów).
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