
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXVIII/135/16  Rady Gminy Marciszów z dnia 29 września 2016r
po zmianach - zmieniony  § 22, pkt.3 Uchwałą nr XXIX/148/16  Rady Gminy Marciszów z dnia 27 października

2016r.

REGULAMIN 
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY

MARCISZÓW

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1

Regulamin  określa  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości   i  porządku  na  terenie  gminy
Marciszów dotyczące:

1) wymagań  w zakresie  utrzymania  czystości  i porządku  na  terenach  nieruchomości
obejmujących :

  a) prowadzenia  selektywnego  zbierania  i  odbierania  lub  przyjmowania  przez  punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób
co najmniej   takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki  i  chemikalia,  zużyte
baterie  i  akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady
wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  odpady  zielone  oraz  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe
stanowiące  odpady  komunalne,  a  także  odpadów  komunalnych  określonych  w  przepisach
wydanych na podstawie art.4a,

  b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,

    c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

 2) rodzaju  i  minimalnej  pojemności  pojemników   przeznaczonych  do  zbierania   odpadów
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunków
rozmieszczania  tych  pojemników  i  utrzymania  ich  w  odpowiednim   stanie  sanitarnym,
porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:

   a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych  bądź
innych  źródłach,

    b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

 3) częstotliwości  i sposobu  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  i  nieczystości  ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

 4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  dla 

     Województwa Dolnośląskiego;

 5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed

  zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów



   przeznaczonych do wspólnego użytku.

6) Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji

     rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w  

     poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania  obszarów  podlegających  obowiązkowej  deratyzacji  i terminy  jej
przeprowadzania. 

§ 2

1.Ilekroć  w Regulaminie  jest mowa o :   

1) punkcie  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych –  należy  przez  to  rozumieć
wyznaczony na terenie gminy  punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw.
(PSZOK)  w znaczeniu  art.ustawy o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w gminach  (tekst
jednolity z 2016 r. Dz. U. poz. 250).

2) pojemnikach  ogólnodostępnych  -  należy  przez  to  rozumieć  rozmieszczone  na  terenie
gminy pojemniki tzw. ”gniazda” do selektywnego zbierania papieru, tworzyw sztucznych,
szkła kolorowego oraz szkła białego (bezbarwnego) do których mieszkańcy samodzielnie i
nieodpłatnie dostarczają odpady opakowaniowe. 

3) Odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na
swoje wymiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie
nieruchomości, np.meble, sprzęt AGD, armatura   sanitarna.  

4) budynkach jednorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo   
            budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu   

      potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym 
      dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 
      lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 
      30% powierzchni całkowitej budynku.
5) budynkach wielorodzinnych - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który
      zawiera więcej niż dwa lokale mieszkalne.

Jeżeli nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielolokalowym w których ustanowiono
odrębność  własność  lokali,  obowiązki  właściciela  wynikające  z  postanowień  niniejszej
uchwały  obciążają  również  osoby  sprawujące  zarząd  nieruchomością  wspólną  lub
właścicieli lokali, jeżeli zarząd  nie został wybrany. 

6) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające  
       wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu
       utrzymywane przez   człowieka w charakterze jego towarzysza.
7)   zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta utrzymywane w celach    
      hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, 
      drób,  zwierzęta    futerkowe   oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o 
      organizacji hodowli   i  rozrodzie zwierząt   gospodarskich.  



Rozdział 2 

Wymagania w zakresie  utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
 

§ 3

1. Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie   czystości  i  porządku   na  terenie  nieruchomości
poprzez :

1) Selektywne  zbieranie  wytwarzanych  na  terenie  nieruchomości  odpadów  komunalnych, w
zakresie obejmującym:

a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady  komunalne   ulegające   biodegradacji,   w  tym  odpady opakowaniowe

ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony.
 

2) Przekazywanie  selektywnie  zebranych  odpadów  uprawnionym  podmiotom    prowadzącym
działalność  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz
podmiotom  prowadzącym  punkty    selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych  (PSZOK),
umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w  ogólnodostępnych pojemnikach służących  do
selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym
przez właściwe  przepisy. 
Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od
właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów   zawiera   uchwała  o  sposobie  i
zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od  właścicieli  nieruchomości.

3) Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich 
uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów   komunalnych
od właścicieli nieruchomości. 

§ 4

1.Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  do
użytku publicznego właściciele nieruchomości zapewniają poprzez : 

1)  uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
     służących do użytku publicznego;  

2)  gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do
           użytku publicznego na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób nie zagrażający    
           bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający ruchu, nie zagrażający  
           istniejącej roślinności oraz umożliwiając odpływ wody do kanalizacji.



2.Zabrania  się  uprzątnięcie  błota,  śniegu,  lodu i  innych zanieczyszczeń z  chodnika  na  jezdnię,
przydrożny  pas zielenie, do kratek ściekowych lub koszy ulicznych.

§ 5

1.Na  terenach  nieruchomości  mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  można
przeprowadzić wyłącznie jeżeli :

1) mycie pojazdów samochodowych dotyczy wyłącznie karoserii,
2) mycie odbywa się na  wydzielonych i  utwardzonych częściach nieruchomości,  
3) ścieki z mycia pojazdów odprowadzane są do kanalizacji  sanitarnej lub  gromadzone w

zbiornikach bezodpływowych.
4) właściciel nieruchomości wyraził zgodę na mycie pojazdów na terenie nieruchomości.

 
2.Mycie  pojazdów  samochodowych  zakazane  jest  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku
publicznego.

§ 6

1.Na terenach nieruchomości dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami
naprawczymi dozwolone jest wyłącznie w przypadku: 

1) wystąpienie drobnej naprawy lub doraźnej czynności umożliwiających uruchomienie
            pojazdu.

2) wykonywania  napraw  w  garażach  lub  wydzielonych  i  utwardzonych  częściach
nieruchomości,  pod  warunkiem,  że  naprawa  pojazdów  nie  powoduje  zanieczyszczenia
środowiska  i  nie  wymaga  usuwania  olejów,  płynów chłodniczych  i  hamulcowych,  oraz
lakierniczych   oraz  nie  stwarza  uciążliwości  dla  współwłaścicieli  nieruchomości  lub
właścicieli sąsiednich nieruchomości.

  
Rozdział 3

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, oraz warunki

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim  stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 7
1.W zależności  od  rodzaju  zabudowy właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  zbierania  i
przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:
     1) w zabudowie jednorodzinnej:
         a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku;
         b) segregowane odpady komunalne - tj. papieru, tworzyw sztucznych, szkła białego ,
            szkła kolorowego, odpady zielone, odpady biodegradacyjne, wielomateriałowe  - w  
            osobnym pojemniku lub worku.
     2) w zabudowie wielorodzinnej:
         a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku;        
    

     3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
         komunalne:
         a)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.
                     



2.Właściciele nieruchomości określonych w pkt.2 i 3 zobowiązani są do zbierania i umieszczania
odpadów:  papieru,  tworzyw  sztucznych,  szkła  białego,  szkła  kolorowego,   odpady  ulegające
biodegradacji, odpady  zielone i wielomateriałowe  do ogólnodostępnych pojemników służących do
selektywnej zbiórki odpadów tzw. ”gniazd”.

3.Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  zbierania  i  do  przekazywania   pozostałych
odpadów, wymienionych w § 3, ust.  1, pkt.1,  a nie wymienionych w niniejszym paragrafie, do
wyznaczonego na terenie gminy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-
u).

 § 8
1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) worki o pojemności 60l, 110 l i 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l,
4) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3,
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów 
    niebezpiecznych,
6) przydomowe kompostowniki do  10m3.

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich
kolorach:

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
2) białym, z przeznaczeniem na szkło białe (bezbarwne),
3) jasnożółtym,  z  przeznaczeniem  na  odpady  tworzyw   sztucznych  -  plastiki  i

wielomateriałowe,
4) niebieski, z przeznaczeniem  na papier,
5) brązowym, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone,
6) czarnym,  metalowym (pojemnik  cynkowy)  lub  ciemnozielonym,  z  przeznaczeniem na

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w
ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

 
4. Wszystkie  pojemniki,  kontenery lub  worki  na odpady muszą  być  zaopatrzone w oznaczenia

określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a także muszą
być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera
lub worka.

 
5. Oznakowanie  zapewniające  identyfikację  właściciela  pojemnika,  kontenera  lub  worka

dostarczone zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady.
 
6. Do selektywnie  zbieranych  odpadów i  do  selektywnie  zbieranych  odpadów zielonych  oraz

szkła,  mogą  być  używane  odpowiednio  oznaczone  worki,  które  będzie  dostarczał  podmiot
odbierający odpady.

 
7. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której

posiada  tytuł  prawny,  kompostowania  odpadów  biodegradowalnych  w  przydomowych
kompostownikach,  które  muszą  zapewnić  prawidłowy  proces  kompostowania  odpadów  w
warunkach tlenowych w okresie całego roku.   Usytuowanie kompostowników na nieruchomości
winno zapewnić odległość minimum 10 metrów od granic sąsiednich nieruchomości. Dopuszcza
się  lokalizację  kompostowników przy granicy nieruchomości  sąsiednich po uzyskaniu zgody
właścicieli nieruchomości sąsiednich .



 
 8.Pojemniki ogólnodostępne tzw.” gniazda” powinny posiadać instrukcję korzystania z 
    pojemników.

§ 9
1. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić w

pojemnikach o pojemności o  których mowa w § 8 ust.1. Przy doborze wielkości pojemnika dla
nieruchomości, na której będzie on ustawiony uwzględnia się następujące kryteria wytwarzania
odpadów, nie pozwalające na przepełnienie pojemnika:  

      1) odpady komunalne zbierane selektywnie – 38 litrów na osobę na dwa tygodnie,
2) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane ) – 22 litry na osobę jeden raz  w tygodniu.

2. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości niezamieszkałych należy gromadzić w
pojemnikach o pojemności o których mowa w § 8 ust.1. Przy doborze wielkości pojemnika dla
nieruchomości, na której będzie on ustawiony uwzględnia się następujące kryteria wytwarzania
odpadów, nie pozwalające na przepełnienie pojemnika ;

      1) dla lokali gastronomicznych :
 20 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, raz na jeden  tydzień,
 15 litrów na każdego pracownika, raz na jeden  tydzień   ,

      2) dla szkół i przedszkoli wszelkiego typu: 
 3 litry na każdego ucznia, raz na jeden  tydzień,
 15 litrów na każdego pracownika, raz na jeden  tydzień,

      3) dla hoteli i innych placówek całodziennego pobytu: 
 20 litrów na każde łóżko, raz na jeden  tydzień,
 15 litrów na każdego pracownika,  raz na jeden  tydzień,

      4) dla lokali handlowych i usługowych o powierzchni do 50m2: 
 3 litry na każdy m2 powierzchni handlowej, raz na jeden  tydzień,
 15 litrów na każdego pracownika, raz na jeden  tydzień,

5) dla lokali handlowych i usługowych o powierzchni powyżej 50m2 : 
 2 litry na każdy m2 powierzchni handlowej,  raz na jeden  tydzień, 
 15 litrów na każdego pracownika,  raz na jeden  tydzień,

6) dla instytucji kultury wszelkiego typu: 
 1 litr  na każde miejsce widowiskowe, raz na jeden  tydzień,
 15 litrów na każdego pracownika, raz na jeden  tydzień,

7) dla cmentarzy:
 3 litry na każde miejsce grzebalne,  raz na jeden  tydzień,

      8) dla lokali biurowych, instytucji i urzędów:
 15 litrów na każdego pracownika, raz na jeden  tydzień,

      9) dla pozostałych niewymienionych wyżej rodzajów działalności , co najmniej  
            2 litry/na 1m2 powierzchni użytkowej, raz na  jeden  tydzień.

§ 10
1. Dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w  budynkach

jednorodzinnych:
     1)ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika        korzysta:

a) nie więcej niż dwie  osoby – o pojemności 60 l,
b) 3-4 osoby – o pojemności 110 l - 120 l,
c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – o pojemności 240 l,
d)dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych  w
pkt. a-c.



     2)ustala  się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g, jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:

    a)  nie więcej niż dwie osoby – o pojemności 60 l,
b)  3-7 osób – o pojemności 110 l - 120 l,

           c) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników
               wymienionych w pkt. a-b.

                                                 § 11

1. Dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w  budynkach
wielorodzinnych:

    1) ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
     niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika
     korzysta:

   a) nie więcej niż 2 osoby – pojemnik o pojemności 60 l,
   b) nie mniej niż 3 osoby i nie więcej niż 4 osoby – pojemnik o pojemności 110 l – 120 l,

         c) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 10 osób – pojemnik o pojemności 240 l,
   d) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,
   e) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – pojemnik o pojemności 1100 l,
   f) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – pojemnik o pojemności 1100 l i 240 l,
   g) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – pojemnik o pojemności 1100 l i dwa 
      pojemniki o pojemności 240 l,
  h) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych
    w § 3 ust.1, lit. a-g.

    2) ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g, jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:

a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 120 l,
b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 240 l,
c) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 120 l i 240 l,
d) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,
e) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników   
    wymienionych w pkt. a-d.

                                                                

  § 12

1. Dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy, a  powstają  odpady
komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a  w części nie
zamieszkują, a powstają odpady komunalne:

  1)ustala  się  minimalną pojemność  pojemnika przeznaczonego do zbierania  niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

 a) mniej niż 10 osób – o pojemności 240 l,
 b) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,

       c) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – o pojemności 1100 l,
       d) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – o pojemności 1100 l i 240 l,
       e) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 35 osób – o pojemności 1100 l i dwa pojemniki 
          o pojemności 240 l,
       f) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych
          w pkt. a-e.



    2)  ustala  się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g, jeżeli z takiego pojemnika
korzysta:
       a) nie więcej niż 10 osób – o pojemności 60 l,
       b) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 90 l,
       c) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 20 osób – o pojemności 120 l,
       d) dla większej ilości osób należy zastosować wielokrotność pojemników wymienionych
           w pkt. a-c.

  § 13

1. Minimalna pojemność worka na odpady zbierane selektywnie wynosi 110 l.
 
2. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników  dopuszcza

się worki.

  § 14

1. Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych na drogach publicznych:

1) w terenie  niezabudowanym –  20  l,  usytuowane  w odległości  co  najmniej  10  km od
kolejnego pojemnika,

2) w terenie zabudowanym – od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości co najmniej 200 m
od kolejnego pojemnika.

 
§ 15

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na
terenie  nieruchomości,  przystosowanych  do  tego  celu  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami,
ponadto:

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla  osób  korzystających  z  pojemnika  oraz  podmiotowi  odbierającego  odpady,  bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd
pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2. 

2) w  przypadku  braku  możliwości  bezpośredniego  dojazdu  do  miejsca  ustawienia
pojemników  do zbierania odpadów, pojemniki   należy wystawić w dniu odbioru, na
chodnik  lub  drogę  przed  wejściem na  teren  nieruchomości  lub  udostępnić  w sposób
uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady.

3) pojemniki    należy  ustawić  tak,  aby  nie  utrudniały  korzystania  z  nieruchomości,  w
szczególności  poprzez  zastawianie  ciągów  pieszych  i  jezdnych  oraz  miejsc
parkingowych. 

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza  się  ustawienie  pojemników  na  terenie  nieruchomości  sąsiedniej,  pod
warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.

2. Worki  przeznaczone  do  selektywnego  zbierania  odpadów  należy  umieszczać  w  miejscu
ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady
wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 16

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
komunalnych w należytym stanie  sanitarnym poprzez ich okresowe mycie i  dezynfekowanie
oraz  utrzymanie  ich  w  należytym  stanie  technicznym  poprzez  dokonywanie  okresowych
przeglądów i konserwacji, oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia. 

  



2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do
ich  przepełnienia,  instruowanie  użytkowników  nieruchomości  o  sposobie  korzystania  z
pojemnika oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z
otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.

 
3. Obowiązki,  o  których mowa w ust.  1 może na rzecz właściciela  nieruchomości  wykonywać

podmiot uprawniony  odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy zawartej
przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych  i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości  oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 17

1.Ustala  się  następującą  częstotliwość  pozbywania odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
objętych  zorganizowanym  przez  gminę  systemem  odbierania  i  zagospodarowania  odpadów
komunalnych :
          1) niesegregowanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz na 1 tydzień,

       przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma 
       gwarantować nie przepełnianie się pojemników lub worków;
    2) segregowanych odpadów  komunalnych   z zabudowy jednorodzinnej    - nie 
        rzadziej niż raz na 2 tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru  tych odpadów 
        ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników lub worków;

    3) segregowanych odpadów  komunalnych   z pojemników  ogólnodostępnych   - nie 
       rzadziej niż raz na 2 tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru  tych odpadów 
       ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników lub worków;

          4) odpady z  koszy ulicznych z częstotliwością niedopuszczenia ich przepełnienia, nie 
       rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;

          5) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzenia prac i nie 
             później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych;
          6) meble i inne  odpady wielkogabarytowe- według potrzeb właścicieli nieruchomości,  
              jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,
          7) przeterminowane leki i chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości,  
              jednak nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,
          8) zużyte baterie i akumulatory- według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie 
              rzadziej niż jeden raz na kwartał,
         9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości,  
            jednak nie  rzadziej niż jeden raz na kwartał,
       10) odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie  rzadziej niż  
            jeden raz  na kwartał,
       11) opakowania ulegające  biodegradacji - według potrzeb właścicieli nieruchomości, 
            jednak nie  rzadziej niż jeden raz na kwartał;
       12) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie  rzadziej niż 
            jeden raz na kwartał,
       13) odpady  ulegające biodegradacji – według potrzeb  właścicieli nieruchomości, jednak  
            nie rzadziej niż jeden raz na kwartał,



       14) odpady wielomateriałowe- według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie 
             rzadziej niż jeden raz na kwartał.

2.Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 – 18.00.

§ 18

1.Ustala  się  następujący  sposób pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości   objętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów  komunalnych:  

1)odpady komunalne niesegregowane - należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów
niesegregowanych,  spełniających  wymagania  regulaminu,  z  których  zostaną  odebrane  przez
podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej z gminą;  

2) odpady segregowane:   

a)  w  zabudowie   jednorodzinnej -  takie  jak  papier,  makulaturę,  małogabarytowe  opakowania
ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania ze szkła, wielomateriałowe - należy
składać  w  workach  lub  pojemnikach,  które  zostaną  odebrane  przez  podmiot  uprawniony  na
podstawie umowy zawartej z gminą;

b) w zabudowie   wielorodzinnej -  takie  jak   papier,  makulaturę,  małogabarytowe  opakowania
ulegające biodegradacji, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania ze szkła, wielomateriałowe - należy
dostarczać   do  pojemników  ogólnodostępnych  tzw.  ”gniazd”,  które   zostaną  odebrane   przez
podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej z gminą; 

3) odpady ulegające biodegradacji  i odpady zielone:

a) w zabudowie  jednorodzinnej - należy składować  w kompostownikach przydomowych , lub w
workach,  albo  w   pojemnikach  koloru  brązowego,  które  zostaną  odebrane  przez  podmiot
uprawniony na podstawie umowy zawartej z gminą;

b) w zabudowie   wielorodzinnej  - należy przekazywać do pojemników ogólnodostępnych tzw.
”gniazd”,  które  zostaną  odebrane  przez  podmiot  uprawniony  na  podstawie  umowy zawartej  z
gminą;

4) przeterminowane leki - należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych  
leków, które znajdują się w aptekach na terenie gminy, lub dostarczyć do PSZOKu ;

5)  chemikalia  pochodzące  z  gospodarstw  domowych  -  należy  przekazywać  do  punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (  PSZOK);

6) zużyte baterie  i akumulatory - należy przekazywać podmiotom  zbierającym zużyte baterie i
akumulatory  na  zasadach  określonych   odrębnymi  przepisami  lub  do  punktu  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazywać podmiotom  zbierającym zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny  na zasadach określonych  odrębnymi przepisami lub do punktu
selektywnego  zbierania odpadów komunalnych (PSZOK); 

8)  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  prowadzonych  we  własnym  zakresie-  należy  zbierać  w
workach  lub  kontenerach  wynajętych  od  podmiotu  odbierającego  odpady  lub  bezpośrednio
wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) ; 

9) meble   i  inne   odpady  wielkogabarytowe  -  należy   przekazywać  do  punktu  selektywnego
zbierania odpadów komunalnych  (PSZOK); 

10) zużyte opony - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK ).

2.Odbieranie  odpadów wielkogabarytowych  i  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego
odbywać się może w systemie akcyjnym zgodnie z podanym harmonogramem. 



§ 19

1. Właściciele   nieruchomości, na której organizowane są  imprezy  masowe  zobowiązani są do :
    1) zapewnienia dostosowanej do liczby  uczestników imprezy ilości szczelnych    
        zbiorników   szaletów przenośnych  oraz odpowiedniej ilości urządzeń do gromadzenia 
        odpadów  komunalnych.
    2) pozbycia się  odpadów komunalnych  powstałych w czasie imprez  masowych  
        systematycznie  jednak nie poźniej  niż:
       a) w sezonie wiosenno-letnim:
       - dla imprez kończących  się po godz.22,00- w ciągu 20 godzin od zakończenia imprezy,
       b) w sezonie jesienno-zimowym:
       - dla imprez kończących  się do godz.17,00-w ciągu dwóch godzin od zakończenia 
        imprezy,
       - dla imprez kończących  się po godz,17,00-w ciągu 20 godzin od zakończenia imprezy,
   

    3) pozbycia się nieczystości ciekłych  zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez 
        w  szczelnych zbiornikach  szaletów przenośnych systematycznie, nie dopuszczając do 
        ich   przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy.

§ 20

1.Usuwanie  nieczystości  ciekłych  z  terenu  nieruchomości  wyposażonych  w  zbiorniki
bezodpływowe, powinno  odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości  wytwarzanych na
terenie  nieruchomości   nieczystości  ciekłych  oraz  pojemności  zbiornika,  zapewniając  ciągłość
użytkowania zbiornika  oraz uniemożliwiając  wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik.

2.Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż
raz na kwartał. 

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. 

§ 21

1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i  budowlanych,   
 leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i 
 akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w 
 przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki. 

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 
         odpadów niebezpiecznych pochodzących z działalności gospodarczej,w tym odpadów 
         medycznych.

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki,
 odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego 
 wyznaczonymi, odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób 
 pozwalający na ich  zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie. 

5) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych 
      (tworzenia tzw. dzikich wysypisk). 

   6) zakopywania odpadów.     
 7) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych. 



  
Rozdział V

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla
województwa dolnośląskiego

  

§ 22

1.Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości,
zaleca  się  zagospodarować  we  własnym  zakresie  i  na  własne  potrzeby  w  kompostownikach
przydomowych lub kompostownikach działkowych.
  

2.Zagospodarowanie  odpadów  ulegających  biodegradacji  w  sposób  określony  w  ust.1  należy
dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której
jest prowadzone  oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.

3.Zmieniony na następujący :
„ Zaleca się, aby właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych, minimalizowali  używanie opakowań jednorazowych, oraz  podejmowali działania
zmierzające  do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych sprzętów i przedmiotów ". 

Rozdział VI

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przeznaczonych  do wspólnego użytku

 § 23

1. Osoby  będące  właścicielami  lub  opiekunami  zwierząt  domowych  są  zobowiązane  do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności nie pozostawiania ich bez
nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi, zapewnić
stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami.

 
2. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest 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’  lub o podobnej treści.

 
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń

spowodowanych  przez  te  zwierzęta  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  w
szczególności  takich  jak  drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone . 

 
4. Właściciel psa zobowiązany jest do:  

1) dopilnowania, aby pies wyprowadzany był na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za
agresywne także w kagańcu,

2) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki, lub przewożenia psa  w środkach
komunikacji  zbiorowej,  pies  powinien  znajdować  się  na  smyczy i  posiadać  założony
kaganiec ,

3) zwolnienie ze smyczy psa rasy nie uznanej za agresywną jest możliwe tylko na terenach
zielonych, o ile nie ma takiego zakazu, i jeżeli osoba z którą przebywa  ma możliwość



sprawowania  nad  nim bezpośredniej  kontroli,  oznaczającej   właściwą  reakcję  psa  na
komendę opiekuna w każdej sytuacji. 

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

5. W celu zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi
    właścicielom zwierząt  zakazuje się:  
 

1) wprowadzać psy i inne zwierzęta do obiektów użyteczności publicznej, z
            wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice zwierząt
            itp. postanowienie to nie dotyczy  osób niewidomych, korzystających z pomocy psów
            przewodników;
      2)  wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów zabaw, piaskownic dla             
            dzieci, boisk szkolnych, sportowych i ogródków przedszkolnych;
      3)  pozostawiać psy na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu;
      4)  zwalniać psy ze smyczy w miejscach, w których przebywa duża liczba ludzi;

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

Rozdział 7

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym  także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w

poszczególnych nieruchomościach

§ 24

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
wyłącznie  pod  warunkiem  przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.

 § 25
1.Osoby  będące   właścicielami  lub  opiekunami  zwierząt  gospodarskich   są  zobowiązane  do
sprawowania właściwej opieki  nad tymi zwierzętami,w szczególności  nie pozostawiania ich bez
nadzoru i zapewnienie ochrony  przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.

2.Utrzymanie zwierząt   gospodarskich wymaga uzyskania zgody właściciela  nieruchomości  lub
wspólnoty mieszkaniowej.   
 
3.Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest  do :
     1) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest  hodowla i chów
          zwierząt  dwa razy w roku,
     2) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych,
     3) usuwania odchodów zwierząt   na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie
         z odrębnymi przepisami,
     4) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych 
         nieruchomości. 

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

 



6.Zabrania się: 
      1) utrzymania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, trzoda chlewna, kozy,owce   
          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 z wyłączeniem terenów gdzie miejscowy plan  
       zagospodarowania  przestrzennego gminy dopuszcza funkcję zabudowy zagrodowej lub
       produkcji rolnej.
 

     § 26
Na pozostałych terenach wyłączonych  z  produkcji  rolniczej  na  obszarze  gminy  dopuszcza  się
utrzymanie  zwierząt  futerkowych,  drobiu  i   pszczół  dla  własnych  potrzeb  przy  spełnieniu
następujących warunków:

1.Posiadania  budynków inwentarskich  lub  specjalistycznych  systemów  otwartych  spełniających
odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,

2.Teren hodowli powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt
poza obręb wybiegu, i otoczony strefą ochronną,

3.W strefie ochronnej nie powinny się znajdować budynki mieszkalne i inne obiekty przeznaczone
na pobyt ludzi z wyjątkiem budynku będącego własnością hodowcy zwierząt,

4.Odległość  minimalna  powinna  wynosić  między  budynkiem  mieszkalnym  lub  miejscem
użyteczności publicznej  a :

a) obiektem inwentarskim lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 
     m, z zastrzeżeniem pkt.6,

                 b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m, z zastrzeżeniem pkt.6,

5.Odległość  granicy  wybiegu,  budynków  inwentarskich  lub  klatek  od  indywidualnych  ujęć
wodnych nie może być mniejsza niż  50m,

6.Dopuszcza  się  zmniejszenie  odległości  o  których  mowa  w ust.2,pkt.4,ppkt.a,b  w przypadku
uzyskania zgody  właścicieli sąsiednich posesji,

7.Utrzymanie zwierząt nie będzie powodowało na nieruchomości sąsiednich   uciążliwości takich 
jak hałas i odór,

8.Odpady i nieczystości wytwarzane  przy utrzymaniu zwierząt gromadzone  i usuwane muszą być
zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  i  Regulaminem,  oraz  nie  mogą  powodować  zanieczyszczenia
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

9.Utrzymanie  zwierząt  może  być  prowadzone  po  uzyskaniu  zgody  właściciela  nieruchomości,
wspólnoty mieszkaniowej ,

10.Utrzymanie drobiu nie może powodować  uciążliwości dla otoczenia  i powinno być zgodne z
wymaganiami sanitarnymi, nie może prowadzić do zanieczyszczenia terenu  nieruchomości, emisji
nieprzyjemnych zapachów dla otoczenia. 

11.Utrzymanie drobiu i inwentarza drobnego może odbywać się na ogrodzonym terenie hodowli.

12.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.   

Rozdział VIII 
 

Wyznaczanie obszarów podlegających  obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania   

 § 27

1.Ustala  się,  że  teren  zabudowy Gminy Marciszów jest  obszarem podlegającym obowiązkowej
deratyzacji.
 
2.Właściciele  nieruchomości   są  zobowiązani   do  przeprowadzenia   deratyzacji  na  terenie
nieruchomości  co najmniej  dwa razy w roku tj. wiosną i jesienią. Obowiązek ten, w odniesieniu do
właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

3.W  sytuacji  wystąpienia  populacji  gryzoni  zobowiązuje  się  właścicieli  nieruchomości  do
niezwłocznego przeprowadzenia  deratyzacji, niezależnie od terminów określonych w ust.2. 
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