Elektronicznie podpisany przez:
Kazimierz Kos
dnia 22 października 2020 r.

UCHWAŁA NR 328/VIII/20
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska w Namysłowie, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, 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,
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz
bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igieł
i strzykawek), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży,
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 ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w 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) wymagań wynikających z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022
z uwzględnieniem lat 2023-2028;
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 utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) budynkach mieszkalnych 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;
2) budynkach wielorodzinnych - rozumie się przez to budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż dwa lokale
mieszkalne;
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3) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych, opracowany przez
podmiot uprawniony;
4) nieruchomości niezamieszkałej - rozumie się przez to nieruchomości, których nie zasiedlają mieszkańcy, a w
których powstają odpady komunalne, czyli nieruchomości służące przede wszystkim innej działalności niż
mieszkalna, a więc działalności użytkowej (gospodarczej, społecznej lub publicznej);
5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady z remontów w postaci gruzu
betonowego i ceglanego oraz materiałów ceramicznych, niezawierające substancji niebezpiecznych;
6) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
7) podmiocie uprawnionym - podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 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) bioodpady, w tym odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów,
parków i cmentarzy,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony,
m) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
n) odpady tekstyliów i odzieży;
2) przekazywanie podmiotowi uprawnionemu selektywnie zebranych odpadów, wymienionych w pkt. 1 lit. a-f
i lit. j, oraz dostarczanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych, wymienionych w pkt. 1 lit. g, h, i, k, l,
m oraz n, do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich podmiotowi
uprawnionemu;
4) usuwanie śniegu z dachów, lodu (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
5) utrzymywanie pojemników lub worków służących do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:
a) zapewniają odpowiednią wielkości pojemników lub worków, aby nie dochodziło do ich przepełnienia,
b) instruują użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika lub worka,
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c) dokonują przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego dalsze użytkowanie,
d) w razie zaistnienia konieczności dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów)
pojemników i kontenerów do zbierania odpadów,
6) utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów poprzez
porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemników lub
worków odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały do nich wrzucone.
2. Obowiązki, o których mowa ust. 1 pkt. 5 lit. c i d, może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać
podmiot uprawniony.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego oczyszczania chodnika, położonego
wzdłuż nieruchomości, z błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń.
2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika tak, aby mogły je
sprzątnąć służby utrzymujące jezdnię w stanie czystości.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może odbywać się po
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą
powodować zagrożenie dla środowiska. Zakaz dotyczy w szczególności napraw związanych z wymianą oleju
silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
2) worki o pojemności 120 l;
3) pojemniki o pojemności od 120 l do 2500 l;
4) kontenery o pojemności 7000 l;
5) specjalne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki do bioodpadów.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach,
i tak w kolorze:
1) czarnym lub ciemnozielonym lub ciemnoszarym - z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne;
2) niebieskim - z przeznaczeniem na papier;
3) żółtym - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;
4) zielonym - z przeznaczeniem na szkło;
5) brązowym - z przeznaczeniem na bioodpady.
3. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów.
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4. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić
prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać
uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 9 osób korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 10 do 18 osób
korzystających;
3) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje pojemników
wymienionych w pkt. 1-2 proporcjonalnie do średniej ilości zbieranych odpadów, wytwarzanych w ciągu
1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości
wywozu odpadów.
2. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 7 osób korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 8 do 15 osób
korzystających;
3) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje pojemników
wymienionych w pkt. 1-2 proporcjonalnie do średniej ilości zbieranych odpadów, wytwarzanych w ciągu
1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości
wywozu odpadów.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach mieszkalnych
jednorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnie
zebranych odpadów komunalnych, oddzielnie dla każdej selektywnie zebranej frakcji (papier, metale i tworzywa
sztuczne, szkło, bioodpady) jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustalonej w ust. 1 lub
w ust. 2 w zależności od położenia danej nieruchomości.
§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie miejskim, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 9 osób korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 10 do 18 osób
korzystających;
3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 19 do 36 osób korzystających;
4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 37 do 55 osób korzystających;
5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 56 do 73 osób korzystających;
6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 74 do 84 osób korzystających;
7) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje pojemników
wymienionych w pkt. 1-6 proporcjonalnie do średniej ilości zbieranych odpadów, wytwarzanych w ciągu
1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości
wywozu odpadów.
2. Dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie wiejskim, na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach wielorodzinnych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 7 osób korzystających;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 8 do 15 osób
korzystających;
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3) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 16 do 30 osób korzystających;
4) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 31 do 45 osób korzystających;
5) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 46 do 60 osób korzystających;
6) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 61 do 69 osób korzystających;
7) dla większej ilości osób korzystających z pojemników należy stosować kombinacje pojemników
wymienionych w pkt. 1-6 proporcjonalnie do średniej ilości zbieranych odpadów, wytwarzanych w ciągu
1 tygodnia na 1 mieszkańca, określonej w Załączniku nr 1 do uchwały, z uwzględnieniem częstotliwości
wywozu odpadów.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, ustala
się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oddzielnie
dla każdej selektywnie zebranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) jak dla odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), ustalonej w ust. 1 lub w ust. 2, w zależności od położenia danej nieruchomości,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W przypadku, gdy warunki lokalizacyjne lub charakter nieruchomości uniemożliwiają lub utrudniają
wyposażenie jej w pojemniki do selektywnie zebranych odpadów komunalnych o identycznej ilości i pojemności,
jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, dopuszcza się możliwość ustawienia przez
właściciela nieruchomości minimum jednego pojemnika przeznaczonego do selektywnie zebranych odpadów
komunalnych, oddzielnie dla każdej selektywnie zebranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło,
bioodpady) o minimalnej pojemności, jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
§ 9. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości, wymienionej w § 8, korzystają z tych samych
pojemników, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej
pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - do 120 l odpadów;
2) dwa pojemniki każdy o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l - od 121 do 240 l odpadów;
3) jeden pojemnik o pojemności 240 l i jeden pojemnik o pojemności 120 l - od 241 do 360 l odpadów;
4) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 361 do 480 l odpadów;
5) dwa pojemniki każdy o pojemności 240 l i jeden pojemnik o pojemności 120 l - od 481 do 600 l odpadów;
6) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 601 do 720 l odpadów;
7) trzy pojemniki każdy o pojemności 240 l i jeden pojemnik o pojemności 120 l - od 721 do 840 l odpadów;
8) cztery pojemniki każdy o pojemności 240 l - od 841 do 960 l odpadów;
9) jeden pojemnik o pojemności 1100 l - od 961 do 1100 l odpadów;
10) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w pkt 1-9 lub kontener
o pojemności 7000 l, proporcjonalnie do średniej ilości wytwarzanych selektywnie zbieranych odpadów,
obliczonej zgodnie z ust. 2.
2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1, oblicza właściciel
nieruchomości na podstawie Załącznika nr 1 do uchwały. Ilość tych odpadów stanowi sumę iloczynów, tj. liczby
jednostek charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych na nieruchomości i średniej ilości
odpadów komunalnych wytwarzanych w ciągu 1 tygodnia, z uwzględnieniem częstotliwości wywozu oraz
faktycznej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz
właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oddzielnie dla każdej selektywnie zebranej frakcji (papier, metale
i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady), jak dla odpadów niesegregowanych (zmieszanych), ustaloną w ust. 1 z
zastrzeżeniem ust. 4.

Id: A3AA5188-2F33-4135-B6D4-EBE17382B540. podpisany

Strona 5

4. W przypadku, gdy warunki lokalizacyjne lub charakter nieruchomości uniemożliwiają lub utrudniają
wyposażenie jej w pojemniki lub worki do selektywnie zebranych odpadów komunalnych o identycznej ilości
i pojemności, jak dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, dopuszcza się możliwość
ustawienia przez właściciela nieruchomości minimum jednego pojemnika lub worka przeznaczonego do
selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oddzielnie dla każdej selektywnie zebranej frakcji (papier, metale
i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) o minimalnej pojemności, jak dla niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych.
5. Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, ustala się średnią ilość
odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) określoną w celu ustalenia minimalnej pojemności
pojemników lub worków, zawartą w Załączniku nr 1 do uchwały.
6. Dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną
pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do selektywnie zebranych odpadów komunalnych, oddzielnie dla
każdej selektywnie zebranej frakcji (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady), jak dla odpadów
niesegregowanych (zmieszanych), ustaloną zgodnie z ust 5.
§ 11. Worek do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych możliwy jest do
zastosowania w przypadku minimalnej pojemności pojemnika nie przekraczającej 120 l i tylko w przypadku
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
§ 12. Ustala się minimalną pojemność pojemników (koszy ulicznych) przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na drogach publicznych:
1) pojemnik o pojemności od 10 l do 50 l, w odstępach maksymalnie co 150 m w rejonach intensywnego
natężenia ruchu pieszych oraz w odstępach maksymalnie co 50 m na peronach;
2) pojemniki o pojemności od 10 l do 50 l, w wydzielonym miejscu na przystankach komunikacyjnych.
§ 13. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie
nieruchomości, z zachowaniem następujących warunków:
1) pojemniki lub worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika lub worka oraz podmiotu uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na
teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów, z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) pojemniki lub worki należy wystawić na jeden dzień przed terminem odbioru poszczególnych frakcji odpadów,
wskazanym w harmonogramie, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić
w sposób uzgodniony z podmiotem uprawnionym;
3) pojemniki lub worki 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 lub worków na terenie własnej nieruchomości,
dopuszcza się ustawienie pojemników lub worków na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem
posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel;
5) w przypadku, gdy warunki lokalizacyjne nieruchomości, o których mowa w § 10 ust. 5 i ust. 6, uniemożliwiają
lub utrudniają odbiór odpadów komunalnych, dopuszcza się możliwość ustawienia dla tych nieruchomości
zbiorczego pojemnika, uzależniając jego pojemność od ilości odpadów powstających na poszczególnych
nieruchomościach i częstotliwości ich odbioru.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, w zależności od
rodzaju nieruchomości, odbywa się zgodnie z harmonogramem opracowanym na podstawie tabeli minimalnych
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiącej Załącznik nr 2 do
uchwały.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się
pojemników lub worków.
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3. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w dni robocze, w godzinach od 6.00 do
22.00.
4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych dokonuje się przy użyciu pojazdów asenizacyjnych,
w okresach uniemożliwiających przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do
gruntu lub wód.
6. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych winna
być w zgodzie z instrukcją ich eksploatacji.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się z terenu nieruchomości zebranych odpadów komunalnych
w następujący sposób:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) w osobnym pojemniku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) w osobnym pojemniku lub worku - papier,
c) w osobnym pojemniku lub worku - metale i tworzywa sztuczne,
d) w osobnym pojemniku lub worku - szkło,
e) w osobnym pojemniku lub worku - bioodpady, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym
zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych;
2) z budynków wielorodzinnych:
a) w osobnym pojemniku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) w osobnym pojemniku - papier,
c) w osobnym pojemniku - metale i tworzywa sztuczne,
d) w osobnym pojemniku - szkło,
e) w osobnym pojemniku - bioodpady;
3) z terenu nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której w części
zamieszkują mieszkańcy oraz w części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
a także z terenu nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) w osobnym pojemniku - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) w osobnym pojemniku lub worku - papier,
c) w osobnym pojemniku lub worku - metale i tworzywa sztuczne,
d) w osobnym pojemniku lub worku - szkło,
e) w osobnym pojemniku lub worku - bioodpady;
4) poprzez przekazanie zużytych baterii i akumulatorów:
a) do sklepu ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym i elektrotechnicznym,
b) do placówek oświatowych,
c) do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
5) poprzez niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, powstałych
w wyniku remontu, modernizacji lokali i budynków;
6) poprzez przekazanie przeterminowanych leków:
a) do pojemników ustawionych w aptekach, których adresy są dostępne na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu),
b) do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Odpady zebrane selektywnie, wymienione w § 3.1. pkt. 1 lit. g-n, właściciele nieruchomości są zobowiązani
dostarczyć na własny koszt do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego
na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028
§ 16. Należy dążyć do:
1) zapobiegania powstawania odpadów komunalnych i ograniczenia ich ilości, poprzez podejmowanie działań
mających na celu ułatwienie procesów recyklingu i odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez
selektywne zbieranie na zasadach określonych w niniejszej uchwale;
2) unieszkodliwiania odpadów, których nie można przetworzyć innymi metodami;
3) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych do składowania, w szczególności odpadów ulegających
biodegradacji;
4) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku
§ 17. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
§ 18. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności nieprzyjemnej woni, roznoszenia
pasożytów, insektów, itp.;
2) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości pozostawianych przez zwierzę)
z klatek schodowych, pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników.
Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń (w torebce lub worku) do pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.
§ 19. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania go na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo
w kagańcu. Obowiązek wyprowadzania psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt, którym założenie kagańca
niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone
zaświadczeniem lekarza weterynarii.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 20. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabrania się:
1) utrzymywania zwierząt gospodarskich, takich jak: koniowate, bydło, jeleniowate, świnie, owce i kozy;
2) wypuszczania drobiu i zwierząt futerkowych 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.
§ 21. 1. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody
oraz innych uciążliwości dla osób zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.
2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane
w należytej czystości.
3. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń
kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników
bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.
4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
5. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m
od granicy nieruchomości, oddzielonych dodatkowo minimum 3-metrową przeszkodą stałą, w taki sposób, aby
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
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Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości
oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, tj.
jesienią i wiosną.
2. Obowiązek deratyzacji, w odniesieniu do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, może być
realizowany w miarę potrzeby.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości
obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 24. Traci moc uchwała Nr 130/VIII/19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Namysłów.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiegoi wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Kos
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 328/VIII/20
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 października 2020 r.
Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, określona w celu ustalenia
pojemności pojemników

Lp.

1
2
3
4
5

Miejsce nieruchomości (źródło
wytwarzania odpadów
komunalnych)
Nieruchomość zamieszkała
w mieście
Nieruchomość zamieszkała
na terenie wiejskim
Uczelnia, szkoła, przedszkole,
żłobek
Szpital, hotel i inna placówka
całodziennego pobytu
Lokal handlowy, urządzone
targowisko, hala targowa, giełda

6

Lokal gastronomiczny

7

Instytucja kultury, biblioteka,
muzeum, izba regionalna itp.

8

Kino

Jednostka charakteryzująca
źródło wytwarzanych odpadów
komunalnych

Średnia ilość
niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów
komunalnych
z 1 tygodnia (w litrach)
zbieranych selektywnie

1 osoba

13

1 osoba

8

1student/uczeń/dziecko
1 zatrudniony
1 łóżko
1 zatrudniony
1 m2 powierzchni handlowej
1 zatrudniony
1 miejsce konsumpcyjne
1 zatrudniony

nie mniej niż 1
nie mniej niż 7
nie mniej niż 10
nie mniej niż 7
nie mniej niż 1
nie mniej niż 7
nie mniej niż 10
nie mniej niż 7

1 zatrudniony

nie mniej niż 7

1 miejsce na widowni
1 zatrudniony
1 miejsce grzebalne

nie mniej niż 1
nie mniej niż 7
nie mniej niż 1

1 działka/
1 domek letniskowy

nie mniej niż 5

1 zatrudniony

nie mniej niż 7

9

Cmentarz
Domek letniskowy, nieruchomość
10
wykorzystywana na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
11
Inne niż wyżej wymienione:
1) pomieszczenia biurowe
(m.in. instytucje i urzędy)
2) punkt handlowy i usługowy poza lokalem
(kiosk, uliczny punkt szybkiej konsumpcji,
kwiaciarnia)
3) zakład rzemieślniczy i zakład wytwórczy
4) obiekt sportowy (m.in. hala sportowa,
kort tenisowy, kąpielisko itp.)
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328/VIII/20
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 października 2020 r.
Minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rodzaj
odpadu

niesegregowane
(zmieszane)
odpady komunalne

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z budynku
jednorodzinnego
z terenu miasta

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z budynku
wielorodzinnego
z terenu miasta

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z budynku
jednorodzinnego
z terenu wiejskiego

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z budynku
wielorodzinnego
z terenu
wiejskiego

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z nieruchomości
niezamieszkałej
oraz
z nieruchomości
w części
zamieszkałej
z terenu miasta

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z nieruchomości
niezamieszkałej
oraz z nieruchomości
w części zamieszkałej
z terenu wiejskiego

Częstotliwość
odbioru odpadów
komunalnych
z nieruchomości,
na której znajduje się
domek letniskowy lub
z innych nieruchomości
wykorzystywanej
na cele rekreacyjnowypoczynkowe

nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

nie rzadziej niż
1 raz na
2 tygodnie,
a w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

papier

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

metale
i tworzywa
sztuczne

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
2 razy w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu
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szkło

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu

bioodpady

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie od
1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie od
1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

nie rzadziej niż
1 raz w miesiącu,
a w okresie
od 1 kwietnia
do 31 października
nie rzadziej niż
1 raz na 2 tygodnie

-

-

nie rzadziej niż
2 razy w roku

meble i odpady
wielkogabarytowe,
zużyty sprzęt
elektryczny
i elektroniczny
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nie rzadziej niż
2 razy w roku
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