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Uchwała Nr XXXIX/296/06 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 26 października 2006 roku 

 
 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów 

 
 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości          
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 60, poz. 369,                 
z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113,                
poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, 
poz. 729 i Nr 175, poz. 1458) Rada Miejska w Namysłowie, po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Namysłów, zwany dalej Regulaminem. 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Namysłów, a w szczególności: 
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
2) rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania, 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                         
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego, 

4) maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych             
do składowania na składowisku odpadów w Ziemiełowicach, 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku, 

6) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, 

7) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, 
8) wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami – uchwała Rady Miejskiej 

w Namysłowie nr XXIV/174/05 z dnia 10 marca 2005 r., zwanego dalej GPGO. 
 

§ 2 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
1) górnych stawkach opłat – naleŜy przez to rozumieć, zgodne z przepisami ustawy, górne 

stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi podmiotów 
uprawnionych w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

2) harmonogramie – naleŜy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych, 
opracowany przez podmiot uprawniony, 

3) indywidualnych kontach – naleŜy przez to rozumieć prowadzony przez podmiot 
uprawniony rejestr umów z właścicielami nieruchomości, w którym na bieŜąco 
odnotowywana jest masa odpadów wysegregowanych i przekazanych podmiotowi 
uprawnionemu przez właścicieli nieruchomości, 
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4) nieczystościach ciekłych – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy, ścieki 
gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych, 

5) nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, część 
powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności (grunty), jak równieŜ budynki 
trwale z gruntem związane lub część takich budynków, jeŜeli na mocy przepisów 
szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności, 

6) odpadach budowlanych – naleŜy przez to rozumieć odpady z remontów w postaci gruzu 
betonowego i ceglanego oraz materiałów ceramicznych, niezawierające substancji 
niebezpiecznych, 

7) odpadach komunalnych – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy                       
o odpadach, odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających                   
w gospodarstwach domowy 

8) odpadach wielkogabarytowych – naleŜy przez to rozumieć zuŜyte meble, odbiorniki 
telewizyjne, monitory, chłodziarki, zamraŜarki, kuchenki, zmywarki i pralki, 
charakteryzujące się tym, Ŝe ich składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą 
być umieszczone w typowych urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, 

9) podmiotach uprawnionych – naleŜy przez to rozumieć Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych „EKOWOD” w Namysłowie oraz podmioty posiadające wydane przez 
burmistrza waŜne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 

 a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
 b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
10) poziomach segregacji – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z docelowymi zapisami GPGO, 

poziomy odzysku poszczególnych odpadów komunalnych zbieranych selektywnie                           
w kolejnych latach w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, 

11) stacjach zlewnych – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy, instalacje                 
i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach 
ścieków, słuŜące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami 
asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, 

12) stawkach opłat – naleŜy przez to rozumieć wysokość opłat uiszczanych przez właściciela 
nieruchomości podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych 
na jedną zamieszkałą osobę w skali roku i miesiąca,  

13) średnim poziomie segregacji – naleŜy przez to rozumieć średnią arytmetyczną uzyskanych 
przez właściciela nieruchomości poziomów segregacji dla wymienionych w § 19 
poszczególnych strumieni odpadów podlegających segregacji (obliczana jest ona jako suma 
procentowych wartości uzyskanych wyników segregacji w poszczególnych strumieniach 
zaplanowanych na dany rok, podzielona przez ilość tych strumieni, a więc: 

n

EDCBA 100*)( ++++
 

 
A - ilość kg wysegregowanych odpadów ulegających biodegradacji dzielona przez 

zaplanowany do osiągnięcia w danym roku poziom segregacji 
B - ilość kg wysegregowanych odpadów opakowaniowych dzielona przez zaplanowany 

do osiągnięcia w danym roku poziom segregacji 
C - ilość kg wysegregowanych odpadów wielkogabarytowych dzielona przez 

zaplanowany do osiągnięcia w danym roku poziom segregacji 
D - ilość kg wysegregowanych odpadów budowlanych dzielona przez zaplanowany do 

osiągnięcia w danym roku poziom segregacji 
E - ilość kg wysegregowanych odpadów niebezpiecznych dzielona przez zaplanowany 

do osiągnięcia w danym roku poziom segregacji 
n - ilość strumieni  

 
14) umowach – naleŜy przez to rozumieć umowy podpisane z podmiotem uprawnionym przez 

właścicieli nieruchomości, 
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15) ustawie – naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

 
16) zbiornikach bezodpływowych – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy, 

instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstania, 

17) zwierzętach bezdomnych – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy                  
o ochronie zwierząt, zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub 
zostały porzucone przez człowieka, a nie ma moŜliwości ustalenia ich właściciela lub innej 
osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, 

18) zwierzętach gospodarskich – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach 
hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, 
kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby 
hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli              
i rozrodzie zwierząt gospodarskich,  

19)      właścicielach nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z przepisami ustawy, 
takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby 
posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 
nieruchomością 

 
Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 

§ 3 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 
1) wyposaŜenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie urządzenia słuŜące                

do zbierania odpadów komunalnych, 
2) prowadzenie  selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych, 

zgodnie z Regulaminem, 
3) zbieranie odpadów komunalnych w urządzeniach o wielkości uzaleŜnionej od liczby 

mieszkańców nieruchomości, 
4) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 

materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków, 
5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku,                         

gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, a fakt ten ma swoje 
odzwierciedlenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnim 
planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, 
wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych, 

 6) dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie, podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków 
musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia 
ich oczyszczania określonego w instrukcji eksploatacji, 

7) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy, 
8) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, zanieczyszczeń                   

z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego 
uŜytkowania pomieszczeń budynków wielorodzinnych, np. korytarzy, piwnic, klatek 
schodowych, okien piwnicznych, rur spustowych, a tym samym utrzymywanie ich 
naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego, 

9) niezwłoczne uprzątanie chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości z piasku, błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.: 

 a) naleŜy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów, 



 4 

b) uprzątnięty piasek, błoto, śnieg, lód naleŜy złoŜyć na skraju chodnika tak, by mogły 
je sprzątnąć słuŜby utrzymujące w stanie czystości jezdnię, 

10)  mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych,              
a więc: 
a) na terenie nieruchomości nie słuŜącej do uŜytku publicznego tylko pod warunkiem, 

Ŝe powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone                
w sposób umoŜliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu 
– ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych             
lub do ziemi, 

b) na terenie nieruchomości słuŜącej do uŜytku publicznego tylko w miejscach do tego 
przygotowanych i specjalnie oznaczonych, 

11) naprawy drobne pojazdów samochodowych, a więc wymianę kół, świec zapłonowych, 
Ŝarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi tylko za zgodą 
właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciąŜliwe dla sąsiednich 
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umoŜliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu, 

12) coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie 
dostępnych, 

 
§ 4 

  
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 
1) malowania grafitti , poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, 
2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt, 
3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi, 
4) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości 

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów, 
5) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników  

bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 
 

 
Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych  
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

oraz warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 
 

§ 5 
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposaŜyć nieruchomość w urządzenia słuŜące 

do zbierania odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 
ich pozbywania się z nieruchomości oraz zachowując wymienione poniŜej zasady. 

2. Wyznacza się następujące urządzenia przewidziane do zbierania poszczególnych odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości: 

 1) odpadów niesegregowanych: 
   a) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i 1100 l, 

b) kontenery Kp-7,  
3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić                         

w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania według poniŜszych norm dostosowanych do tygodniowego cyklu wywozu 
odpadów na terenie miasta i miesięcznego – na terenie wsi: 
1) na kaŜdego mieszkańca miasta – 19 l, 
2) na kaŜdego mieszkańca wsi – 42 l, 
3) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na kaŜdego ucznia i pracownika, 
4) dla Ŝłobków i przedszkoli – 3 l na kaŜde dziecko i pracownika, 
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5) dla lokali handlowych – 50 l na kaŜde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak                      
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal, 

6) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 l na kaŜdego zatrudnionego, jednak                 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdy punkt, 

7) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takŜe 
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik                           
o pojemności 120 l, 

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu                       
do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdych 
10 pracowników, 

10) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l                     
na jedno łóŜko, 

11) dla ogródków działkowych – 20 l na kaŜdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca               
do 31 października kaŜdego roku, oraz 5 litrów poza tym okresem, 

12) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest równieŜ 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności 
60 l, którego wzór naleŜy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Namysłowie. 

4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić  w następujący       
sposób: 

1) opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne) wraz 
z papierem, tekturą:  

a) zabudowa niska - zestawy ogólnodostępnych pojemników i worków;  
b) zabudowa wysoka - zestawy ogólnodostępnych pojemników ;              
c) tereny ogólnodostępne (wyznaczone miejsca), wszystkie placówki edukacyjne 

- zestawy ogólnodostępnych pojemników; 
2) odpady odpady ulegające biodegradacji (w tym zielone):  

a) zieleń ogólnodostępna, zieleń osiedlowa, pracownicze ogródki działkowe – 
zarządcy zapewniają pojemniki (kontenery) do selektywnej zbiórki;  

b) tereny ogólnodostępne (wyznaczone miejsca na terenie miasta – rejon 
zabudowy niskiej i wysokiej) - gromadzenie w  pojemnikach na  odpady 
ulegające biodegradacji o pojemności minimum 120 l; 

3) odpady wielkogabarytowe (meble, elementy wyposaŜenia mieszkań, AGD, RTV itp.) 
– gromadzenie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości lub w kontenerach 
dostarczanych doraźnie, odbiór cykliczny (minimum dwa razy w roku), poprzedzony 
ogłoszeniem określającym termin, miejsce i rodzaj odbieranych odpadów;  

4) odpady budowlane – gromadzenie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości 
lub w kontenerach dostarczanych doraźnie;  

5) odpady niebezpieczne – zbieranie odpadów niebezpiecznych od  mieszkańców miasta 
w wytypowanych placówkach:  

a) apteki, przychodnie, szpitale – zbiórka przeterminowanych lekarstw; 
b) placówki oświatowe i centra handlowe  – zbiórka zuŜytych baterii; 
c) punkty sprzedaŜy, punkty serwisowe, warsztaty samochodowe, stacje 

benzynowe, specjalistyczne firmy – zbiórka zuŜytych akumulatorów 
i  przepracowanych olejów; 

d) placówki sprzedaŜy detalicznej sprzętu oświetleniowego, specjalistyczne firmy 
(zbiórka lamp fluorescencyjnych); 

e) sklepy ze sprzętem elektrotechnicznym – zbiórka zuŜytych baterii, 
akumulatorów, sprzętu AGD, RTV itp.; 

 
5.     Do selektywnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych stosuje się specjalistyczne  

pojemniki lub worki z oznaczeniem rodzaju odpadu, zapewniające bezpieczeństwo prac 
przeładunkowych i przewozu, wykonane  z materiału odpornego na działanie składników 
umieszczanych w  nich odpadów, posiadające szczelne zamknięcie zabezpieczające przed 
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przypadkowym rozproszeniem odpadu w trakcie transportu, czynności załadunkowych 
i rozładunkowych oraz przed otwarciem przez osoby postronne. 

6 Pojemniki oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów powinny być utrzymane     
w następującej kolorystyce:  

a)   niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę opakowaniowe                                    
i nieopakowaniowe; 

b)   czerwony - z przeznaczeniem na opakowania szklane 
c)   Ŝółty  - na opakowania z tworzyw sztucznych i puszki metalowe 
d)   inne oznakowane, specjalne pojemniki np. na baterie w placówkach 

oświatowych i obiektach handlowych, na oleje silnikowe, świetlówki itp. 
7. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych 

urządzeń wymienionych powyŜej, mogą w uzasadnionych przypadkach być uŜywane 
odpowiednio oznaczone worki. 

 
§ 6 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposaŜenia parków, peronów, dróg publicznych            
w rejonach intensywnego natęŜenia ruchu pieszych oraz przystanków komunikacyjnych                         
w zamocowane na stałe kosze uliczne o pojemności od 10 do 60l. 

 
§ 7 

Warunki rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych naleŜy uwzględniać 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

2) na terenie nieruchomości urządzenia na odpady naleŜy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 
dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia 
na teren nieruchomości lub, gdy takiej moŜliwości nie ma, naleŜy wystawiać je w dniu 
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 
nieruchomości, a za zgodą właściciela dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości, 

3) urządzenia na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu 
widocznym, na wyrównanej, utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem       
się na niej wody i błota, 

4) kosze uliczne naleŜy rozmieszczać według poniŜszych zasad: 
a) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi w parkach oraz rejonach intensywnego 

natęŜenia ruchu pieszych nie moŜe przekraczać 150 m, 
b) na peronach odległość pomiędzy koszami nie moŜe przekraczać 50 m, 
c) na przystankach komunikacyjnych kosze naleŜy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie 

ma, to w najbliŜszym sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 
 

§ 8 
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania urządzeń przeznaczonych                      

do zbierania odpadów w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego 
dezynfekowania (usługi w tym zakresie moŜe wykonywać podmiot uprawniony). 

2. W celu utrzymania urządzeń do zbierania odpadów w dobrym stanie technicznym, zabrania 
się: 
1) gromadzenia w nich śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, gorącego ŜuŜla, 

szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących, wybuchowych, przeterminowanych 
leków, zuŜytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów 
niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej, 

2) wrzucania do urządzeń na opakowania z papieru i tektury: 
   a) opakowań z zawartością,  
   b) opakowań woskowanych i zatłuszczonych, 
   c)  opakowań po paszach i nawozach, 

3) wrzucania do urządzeń na opakowania z tworzyw sztucznych: 
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   a) opakowań z zawartością, 
   b) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, 

c) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach               
i lakierach, 

   d) opakowań po środkach ochrony roślin, 
4) wrzucania do urządzeń na opakowania szklane: 

   a) opakowań z zawartością, 
   b) ceramiki (porcelany, naczyń typu arco, talerzy, doniczek ), 
   c) luster, 
   d) szkła zbrojonego, 
   e) szyb samochodowych. 
 
 

Rozdział 4 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego 
 

§ 9 
1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) niesegregowanych z terenu nieruchomości: 
   a) w mieście – raz w tygodniu, 
   b) na wsi – raz w miesiącu, 

2) segregowanych z terenu nieruchomości: 
a) odpadów opakowaniowych: 
 –   w mieście w zabudowie jednorodzinnej – dwa razy w miesiącu, 

– w mieście w zabudowie wielorodzinnej – tworzyw sztucznych                      
i puszek metalowych – raz w tygodniu, a papieru i tektury oraz szkła – 
dwa razy w miesiącu, 

–   na wsi – raz w miesiącu, 
b) odpadów ulegających biodegradacji i odpadów budowlanych – wg potrzeb, 
c) odpadów wielkogabarytowych – wg potrzeb oraz: 
 –  w mieście – raz na kwartał, 
 –  na wsi – dwa razy w roku, 

  d) odpadów niebezpiecznych – wg potrzeb oraz: 
   –  w mieście – raz w miesiącu, 
   –  na wsi – raz na kwartał, 

3) odpadów niesegregowanych z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego: 
   a) w mieście w centrum – codziennie, 
   b) w mieście poza centrum – raz w tygodniu, 

c) niezaleŜnie od częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych określonej wyŜej, 
właściciel nieruchomości ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 
ulicznych i wysypywania ich zawartości na ziemię, 

d) z cmentarzy: 
 –  komunalnych – raz w tygodniu, 
 –  parafialnych – na zgłoszenie, 
e) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza 

budynkami zobowiązani są usuwać odpady codziennie,. 
2. Ustala się następujące zasady pozbywania się nieczystości ciekłych: 

1) właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani                      
są opróŜniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia 
bądź wylewania się na powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niŜ raz w miesiącu. 

 
§ 10 

1. Ustala się na następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych: 
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1) niesegregowane odpady komunalne i odpady opakowaniowe odbierane                               
są odpłatnie od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony, zgodnie                                    
z harmonogramem, 

2) odpady ulegające biodegradacji i odpady budowlane odbierane są odpłatnie przez 
podmiot uprawniony lub przyjmowane od mieszkańców w miejscu ich składowania, 
zlokalizowanym na terenie składowiska odpadów w Ziemiełowicach (w terminach 
wyznaczonych harmonogramem), 

3) odpady wielkogabarytowe i odpady niebezpieczne odbierane są przez podmiot 
uprawniony lub przyjmowane od mieszkańców w punkcie demontaŜu, 
zlokalizowanym na terenie sortowni odpadów komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej 
w Namysłowie (w terminach wyznaczonych harmonogramem), 

4) odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym 
harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości                 
lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do tego celu w zabudowie 
wielorodzinnej, 

5) do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych naleŜy uŜywać 
samochodów specjalistycznych, 

6) do odbierania odpadów opakowaniowych, odpadów ulegających biodegradacji,  
odpadów budowlanych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych 
naleŜy uŜywać samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych                                  
i wyposaŜonych tak, aby ich transport nie powodował zanieczyszczenia                              
i zaśmiecenia terenu, 

7) masę odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny przez właściciela 
nieruchomości, podmiot uprawniony zobowiązany jest zarejestrować na jego 
indywidualnym koncie, 

8) miejsce odzysku odpadów opakowaniowych stanowi sortownia odpadów 
komunalnych przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie, 

9) miejsce unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych stanowi 
składowisko odpadów w Ziemiełowicach. 

2. Ustala się na następujące zasady pozbywania się nieczystości ciekłych: 
1) opróŜnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia 

właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę,  

2) zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w sposób umoŜliwiający dojazd            
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu jego opróŜnienia, 

 3) do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych        
naleŜy uŜywać samochodów asenizacyjnych, 

4) miejsce unieszkodliwiania nieczystości ciekłych stanowi oczyszczalnia ścieków          
przy ul. Grunwaldzkiej w Namysłowie. 

 
 

Rozdział 5 
Maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów w Ziemiełowicach 
 

§ 11 
1. Ustala się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów w Ziemiełowicach: 
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji, wytworzonych w roku 1995, tj. 1 539 Mg/rok, 
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji, wytworzonych w roku 1995, tj. 1 026 Mg/rok, 
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35%, w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w roku 1995, tj. 718 Mg/rok. 
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2. Obowiązek ten zrealizują podmioty uprawnione, które uzyskają zezwolenie burmistrza           
na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
 

Rozdział 6 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

mające na celu ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi 
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku 

 
§ 12 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostroŜności, zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku. 
 

§13 
Obowiązki właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe: 
1) w odniesieniu do psów: 

a) zarejestrowanie psa w Urzędzie Miejskim w terminie 30 dni od dnia wejścia                    
w jego posiadanie, 

b) oznakowanie psa mikroprocesorem identyfikacyjnym w terminie ustalonym odrębną 
uchwałą Rady Miejskiej, 

c) wyposaŜenie psa w obroŜę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne                        
– w kaganiec, 

d) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 
zagraŜającego otoczeniu – w nałoŜonym kagańcu: 
– zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego 

przeznaczonych i specjalnie oznakowanych oraz w sytuacji, gdy właściciel ma 
moŜliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem – nie dotyczy to psów 
ras uznanych za agresywne, 

– zwolnienie psa z uwięzi na terenie nieruchomości dopuszczalne jest wyłącznie              
w sytuacji, gdy nieruchomość ogrodzona jest w sposób uniemoŜliwiający 
opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp osób postronnych oraz 
odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeŜeniem, 

e) systematyczne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie, zgodnie z przepisami ustawy                    
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 

f) uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej                            
za agresywną, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
 a) stały i skuteczny ich dozór, 

b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem 
obiektów dla nich przeznaczonych, jak lecznice, wystawy – nie dotyczy to osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników, 

c) nie wprowadzanie zwierząt na tereny placów zabaw i gier, piaskownic dla dzieci, 
plaŜ, kąpielisk oraz inne tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał 
Rady Miejskiej, 

d) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta                      
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego,                        
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach 
zielonych, nieczystości te, umieszczone w szczelnych torbach, mogą                       
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów – nie dotyczy        
to osób niewidomych, korzystających z psów-przewodników, 

e) nie dopuszczanie do zakłócania przez zwierzęta ciszy i spokoju. 
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Rozdział 7 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  
 

§ 14 
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
2. Odstępstwa od zakazu wymienionego w ust. 1 dopuszczalne są wyłącznie w przypadku,             

gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, 
a na hodowlę wyraŜą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu 
postępowania administracyjnego, oraz spełnienia następujących warunków: 
1) posiadania budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 

spełniających wymogi przepisów ustawy – Prawo budowlane, 
2) ograniczania wszelkich uciąŜliwości hodowli dla środowiska, w tym emisji będących 

jej skutkiem, do obszaru nieruchomości, na której jest ona prowadzona. 
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązani są: 
 1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych, 

2) gromadzić i usuwać powstające odpady i nieczystości w sposób zgodny                              
z obowiązującymi przepisami, 

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 
zwierząt, dwa razy w ciągu roku (wiosną i jesienią), realizowaną przez właściwe 
słuŜby, 

4) trzymać pszczoły w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 
uciąŜliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 
 

Rozdział 8 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 
§ 15 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania  deratyzacji  na terenie 
nieruchomości, co najmniej dwa razy w roku, w następujących terminach: 
1) wiosenny – w dniach 15-30 kwietnia kaŜdego roku, 
2) jesienny – w dniach 15-31 października kaŜdego roku. 
 

Rozdział 9 
Wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami 

 
§ 16 

Poziomy segregacji poszczególnych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 osobę: 
1) odpadów ulegających biodegradacji: 
 a) w mieście w roku 2010 – 28 kg, w 2013 – 58 kg, 
 b) na wsi w roku 2010 – 7 kg, w 2013 – 14 kg, 
2) odpadów opakowaniowych: 
 a) w mieście w roku 2007 – 68 kg, 
 b) na wsi w roku 2007 – 25 kg, 
3) odpadów wielkogabarytowych: 
 a) w mieście w roku 2006 – 6 kg, w roku 2010 – 14 kg, w roku 2014 – 20 kg, 
 b) na wsi w roku 2006 – 4 kg, w roku 2010 – 10 kg, w roku 2014 – 14 kg, 
4) odpadów budowlanych: 
 a) w mieście w roku 2006 – 9 kg, w roku 2010 – 27 kg, w roku 2014 – 48 kg, 
 b) na wsi w roku 2006 – 9 kg, w roku 2010 – 27 kg, w roku 2014 – 48 kg,  
5) odpadów niebezpiecznych: 
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 a) w mieście w roku 2006 – 0,4 kg, w roku 2010 – 1,5 kg, w roku 2014 – 2,5 kg, 
 b) na wsi w roku 2006 – 0,4 kg, w roku 2010 – 1,4 kg, w roku 2014 – 2,2 kg. 
 
 

Rozdział 10 
Postanowienia końcowe 

 
§ 17 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 
 

§ 18 
Traci moc uchwała nr V/40/03 Rady Miejskiej w Namysłowie z dania 13 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów. 
 

§ 19 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie oraz na terenie Gminy Namysłów. 
 

§ 20 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.  
 
 
 
 

                 Przewodniczący Rady 
 
 

                    Eugeniusz Wołoszczuk 
 



Uchwała Nr XVII/150/08 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 17 kwietnia 2008 roku 

zmieniająca uchwałę  w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Namysłów 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), po 

zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Rada 

Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1.   W uchwale Nr XXXIX/296/06 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 26 października 

2006 roku  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Namysłów w § 2 uchyla się pkt 18. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

  

Przewodniczący Rady 

Jarosław Iwanyszczuk 


