
 

 

UCHWAŁA NR IV/22/2020 

ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO ŚLĘZA-OŁAWA  

Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘTEJ KATARZYNIE 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

Związku Międzygminnego Ślęza-Oława 

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2, 2a i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 

w związku z art. 69 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713  

ze zm.) oraz § 7 pkt 12) Statutu Związku Międzygminnego Ślęza – Oława (t.j. Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r.  

nr 119 poz. 1854 ze zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.), a także  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Oławie, 

Ząbkowicach Śląskich oraz Strzelinie, Zgromadzenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-

Oława w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława z dnia 12 czerwca 2017 r. nr VI/29/2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z dnia 20.06.2017 r. poz. 2891). 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.  

Przewodniczący Zgromadzenia: 

Waldemar Grochowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 18 czerwca 2020 r.

Poz. 3840



Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/22/2020 

Zgromadzenia Związku Międzygminnego  

Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych następujących gmin członków Związku Międzygminnego Ślęza–

Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina, dotyczące:  

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady; 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Związku, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, 

odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów 

i odzieży;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

2. W pozostałym zakresie określonym w art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) zastosowanie mają odpowiednie uchwały rad 

gmin Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina. 

3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. 

4. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają 

odpady inne niż komunalne, do zbierania, gromadzenia, pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości 

oraz ich zagospodarowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 797 ze zm.). 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.); 

2) Związku Międzygminnym – należy przez to rozumieć Związek Międzygminny Ślęza-Oława; 

3) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.); 
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4) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości zgodnie z treścią 

art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, w uwzględnieniem art. 2 ust. 3 ustawy; 

5) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 6c 

ust. 1 ustawy; 

6) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 6c 

ust. 2 ustawy; 

7) nieruchomościach mieszanych – należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają odpady 

komunalne, dla których opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana jest zgodnie 

z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy; 

8) odpadach – należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu – art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 

9) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 

10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu 

na swoje rozmiary lub masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych  

do gromadzenia odpadów komunalnych, np. meble, materace, rowery, dywany, duże zabawki; do odpadów 

wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, 

których masa jednostkowa przekracza 50 kg; 

11) bioodpadach - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.); 

12) kompostowniku – należy przez to rozumieć zamkniętą konstrukcję, składającą się z minimum czterech 

ścian, służącą do kompostowania bioodpadów, którego budowa i zawartość pozwalają na wentylację 

materiału, a lokalizacja spełnia warunki określone w § 36 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadać powinny budynki  

i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1065 ze zm.). Kompostownik (mały – do 10 m
3
), powinien znaleźć 

się w odległości nie mniejszej niż 7,5 m od granicy działki, a 15 m od domu. Kompostowniki muszą 

zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku. 

Kompostowanie odpadów winno następować w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich. Kompostownikiem spełniającym wymagania Regulaminu nie jest pryzma, niezabezpieczony 

dół, betonowy zbiornik; 

13) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to selektywne zbieranie w rozumieniu 

art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 2028); 

14) pojemniku na odpady komunalne – należy przez to rozumieć pojemnik do gromadzenia odpadów 

komunalnych, posiadający konstrukcję umożliwiającą opróżnianie grzebieniowym, widłowym  

lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów; w przypadku 

pojemnika o pojemności do 400 l – pojemnik do zbierania odpadów komunalnych dopuszczony  

do użytkowania przez Polską Normę PN-EN 840-1:2013-05, przystosowany do współpracy z pojazdami 

specjalistycznymi, posiadający uchwyty umożliwiające mechaniczne opróżnianie za pośrednictwem 

chwytaków grzebieniowych. Pojemnik produkowany zgodnie z normą jest trwale oznaczony jej numerem 

i ma wskazane maksymalne obciążenie. Pojemniki mają być ruchome, tzn. wyposażone w kółka 

umożliwiające ich przemieszczanie, posiadać odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Dopuszcza  

się gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach podziemnych i półpodziemnych z wyprowadzoną 

na powierzchnię terenu komorą wrzutową (odpowiednio oznaczoną), dostosowaną do opróżniania 

samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe HDS. 
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Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Na terenie Związku Międzygminnego właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości 

i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1) selektywne gromadzenie i przekazywanie następujących frakcji odpadów:  

 a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

b) zużytych baterii i akumulatorów; 

c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

d) zużytych opon; 

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

f) przeterminowanych i zbędnych leków; 

g) odpadów niekwalifikujących 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; 

h) chemikaliów; 

i) papieru; 

j) szkła; 

k) metali i tworzyw sztucznych; 

l) bioodpadów. 

2) zbieranie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym 

podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

2. W przypadku gromadzenia odpadów wskazanych w ust. 1, pkt 1, lit. i) – l) bez podziału na frakcje uznaje 

się, że obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie został spełniony. 

3. Bioodpady nie są przyjmowane w PSZOK i nie będą odbierane z terenu nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, jeżeli właściciel nieruchomości kompostuje bioodpady stanowiące 

odpady komunalne w kompostowniku przydomowym i korzysta ze zwolnienia z części opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

 

Rozdział 3 

Rodzaje pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości, wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności, rozmieszczenia i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1. Jeśli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, do gromadzenia odpadów komunalnych 

powstających na terenie nieruchomości stosuje się szczelne pojemniki, dostosowane swoją konstrukcją 

(grubość materiału) do ilości i rodzaju gromadzonych w nich odpadów komunalnych, wyposażone w klapy  

lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie, oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na frakcję 

gromadzonych w nich odpadów. 

2. Poza wyjątkami wprost wskazanymi w ust. 3, w wyjątkowych sytuacjach, jednak nie częściej niż trzy 

razy w roku – gdy odpady komunalne nie mieszczą się w pojemnikach – w nieruchomościach zamieszkałych 

w zabudowie jednorodzinnej, do gromadzenia odpadów komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane 

worki. 
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3. W nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia segregowanych 

odpadów komunalnych – papieru oraz metali i tworzyw sztucznych zamiast pojemników mogą być stosowane 

worki. 

4. Worki, o których mowa w ust. 2 oraz 3 powinny być to worki polietylenowe o pojemności 120 l, 

szczelne, nieprzeciążone oraz zawiązane, w kolorystyce i oznakowaniu zgodnym z ust. 6. 

5. Do wyposażenia nieruchomości zarówno w pojemniki, jak i worki do gromadzenia odpadów 

komunalnych zobowiązani są właściciele nieruchomości. 

6. Oznaczenia oraz kolorystyka pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:  

1) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady z papieru, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego, 

oznaczonych napisem „PAPIER”; 

2) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego, 

oznaczonych napisem „SZKŁO”; 

3) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady z metali i tworzyw sztucznych, zbiera się w pojemnikach 

koloru żółtego, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”; 

4) frakcję odpadów, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego, 

oznaczonych napisem „BIO”; 

5) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady zgromadzone nieselektywnie, zbiera się w pojemnikach 

koloru czarnego, oznaczonych napisem „ZMIESZANE”; 

6) napisy, o których mowa w niniejszym ustępie, umieszcza się na pojemnikach w widocznym miejscu  

na powierzchni o wymiarach co najmniej 297 mm x 210 mm; 

7) w przypadku gdy pojemniki, o których mowa w niniejszym ustępie, obniżą walory estetyczne przestrzeni 

publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu historycznym  

lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa 

w pkt 1 – 6, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, 

w sposób widoczny dla korzystających z pojemników. 

7. Do worków stosuje się opisy zgodne z ust. 6. 

8. Do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 6 pkt 1) - 5) stosuje się:  

1) w nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemnościach od 60 l  

do 1 100 l; 

2) w nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej pojemniki o pojemności od 60 l  

do 11 000 l; 

3) w nieruchomościach niezamieszkałych pojemniki o pojemności od 60 l do 11 000 l. 

9. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela 

i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 60 l na każdego mieszkańca nieruchomości. 

10. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela 

i powinny mieć łączną pojemność odpowiadającą co najmniej 40 l na każdego mieszkańca nieruchomości. 

11. Pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych 

powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela i powinny mieć łączną pojemność 

odpowiadającą co najmniej:  

1) 2 l na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych; 

2) 30 l na każde 10 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu handlowego o powierzchni użytkowej do 20 m

2
, jednak 

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na jeden lokal; 
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3) 30 l na każde 10 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu handlowego o powierzchni użytkowej powyżej 20 m

2
, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na jeden lokal; 

4) 20 l na jedno siedzące miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 240 l na jeden lokal. Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, dolicza  

się miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

5) 120 l dla lokalu gastronomicznego nieposiadającego siedzących miejsc konsumpcyjnych; 

6) 120 l na każdych 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych; 

7) 30 l na jedno łóżko dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji; 

8) 30 l na każdą działkę dla rodzinnych ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada 

każdego roku i 3 l poza tym okresem; 

9) 10 l na każdego zatrudnionego pracownika w handlu obwoźnym (ulicznym), jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na jeden punkt; 

10) 3 l na jedno miejsce pochówku dla cmentarzy. 

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udostępniania pojemników i worków 

przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, w taki sposób, aby podmiot odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości nie musiał wchodzić na teren danej nieruchomości, a do pojemników 

był zapewniony bezpośredni dojazd za pomocą pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów 

o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 26 Mg, z uwzględnieniem panujących warunków 

atmosferycznych (deszcz, śnieg), w szczególności poprzez: 

1) udostępnianie pojemników i worków przez całą dobę, w dniu odbioru danej frakcji odpadów komunalnych, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem, przed nieruchomością, w widocznym miejscu; 

2) w przypadku posiadania altany śmietnikowej lub innego, ogrodzonego i zamykanego na klucz miejsca 

ustawienia pojemnika, do otwierania go na całą dobę, w dniu odbioru danej frakcji odpadów komunalnych, 

zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

2. Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu 

udostępniania pojemników, spełniającym wymagania określone w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu 

poprzedzającym ich odbiór, zgodnie z harmonogramem odbioru danej frakcji odpadów komunalnych. 

3. W przypadku, gdy pojemnik lub worek przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych nie będzie 

udostępniony w sposób określony w ust. 1 i odpady te nie będą mogły zostać odebrane, wówczas zostanie  

on opróżniony dopiero w kolejnym, wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru dla danej frakcji odpadów 

komunalnych. 

4. W przypadku, gdy pojemnik lub worek przeznaczony do gromadzenia odpadów komunalnych nie będzie 

zgodny z normą określoną w § 2 pkt 14 Regulaminu lub nie będzie oznaczony zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu, 

odpady nie będą odebrane.  

§ 6. 1. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

oraz utrzymanie worków w odpowiednim stanie porządkowym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości: 

1) należy zapewnić czyszczenie pojemników nie rzadziej niż dwa razy w roku i utrzymywać je w należytym 

stanie sanitarnym; 

2) pojemniki wyposażone w mechanizm zamykający należy zamykać w sposób zabezpieczający przed 

dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych; 

3) w pojemnikach i workach odpady należy gromadzić w ilości niepowodującej ich przeciążania; 

4) nie wolno dopuścić do przepełniania się pojemnika lub worka; 

5) pojemniki i worki należy użytkować w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców 

nieruchomości i osób trzecich; 

6) worki należy zabezpieczyć przed możliwością ich rozerwania przez zwierzęta; 
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7) w nieruchomościach niezamieszkałych i na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi wielolokalowymi niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów w workach, bez względu  

na frakcję. 

2. Utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości:  

1) miejsce wyznaczone do umieszczenia pojemników i worków musi być utwardzone i umożliwiać 

przeciągnięcie bez przeszkód pojemnika do pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów; 

2) miejsce wyznaczone do umieszczenia pojemników i worków musi mieć zapewniony bezpośredni dojazd 

pojazdu przeznaczonego do odbioru odpadów; 

3) pojemniki i worki należy udostępniać w sposób niezakłócający ruchu pieszego i samochodowego; 

4) miejsce wyznaczone do umieszczenia pojemników i worków należy utrzymywać w czystości; 

5) dopuszcza się złożenie odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku 

nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, jeżeli 

poszczególne budynki lub ich części posiadają przyporządkowane im oddzielne miejsca gromadzenia 

odpadów komunalnych; 

6) niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów luzem (np. karton, choinka, gałęzie). 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

§ 7. 1. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych określona jest poniżej:  

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, pozbywanie się odpadów 

komunalnych będzie następowało z częstotliwością dla poszczególnych frakcji:  

a) papier nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

b) szkło nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

c) metale i tworzywa sztuczne nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

d) bioodpady: 

 − w miesiącach kwiecień – październik nie rzadziej niż 1 raz na tydzień; 

− w miesiącach listopad – marzec nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

e) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak  

do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej pozbywanie się odpadów 

komunalnych będzie następowało z częstotliwością dla poszczególnych frakcji:  

a) papier nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

b) szkło nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

c) metale i tworzywa sztuczne nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

d) bioodpady nie rzadziej niż 1 raz na tydzień; 

e) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników, w których są zbierane. 

3) w przypadku pozostałych odpadów:  

a) zużytych baterii i akumulatorów; 

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

c) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 
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d) zużytych opon; 

e) odpadów budowlanych i rozbiórkowych (powstałych w wyniku samodzielnie wykonanych, drobnych 

robót niewymagających pozwolenia na budowę); 

f) przeterminowanych i zbędnych leków; 

g) odpadów niekwalifikujących 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; 

h) chemikaliów; 

za każdym razem w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się odpadu komunalnego przewiduje  

się obowiązek złożenia go w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, przy czym co najmniej jednokrotnie 

w ciągu roku przewiduje się akcję zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

bezpośrednio od mieszkańców w formie zbiórki objazdowej lub taksówki odpadowej. O datach i zasadach 

prowadzenia ww. akcji, mieszkańcy zostaną poinformowani poprzez odpowiednie ogłoszenia na stronie 

internetowej Związku Międzygminnego oraz w sposób ogólnie przyjęty w gminach. 

4) zdawanie odpadów selektywnie zebranych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

odbywa się na zasadach określonych w obowiązującym Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. 

2. Częstotliwość pozbywania się poszczególnych frakcji odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, określona jest poniżej:  

1) papier nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

2) szkło nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) metale i tworzywa sztuczne nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

4) bioodpady:  

a) w miesiącach kwiecień – październik nie rzadziej niż 1 raz na tydzień; 

b) w miesiącach listopad – marzec nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

5) zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak  

do przepełnienia pojemników, w których są zbierane.  

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, pozbywają się z terenu 

nieruchomości odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie tych odpadów w pojemnikach 

i przekazywanie przedsiębiorcy wpisanemu do właściwego rejestru działalności regulowanej, z którym 

Związek Międzygminny podpisał umowę na odbieranie odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych w sposób obejmujący:  

1) gromadzenie i przekazywanie odpadów z papieru w pojemniku, przy czym papier należy gromadzić 

w pojemniku, z wyjątkiem opisanym w rozdz. 3, § 4, ust. 3; 

2) gromadzenie i przekazywanie odpadów ze szkła bezbarwnego i kolorowego w pojemniku, przy czym szkło 

należy gromadzić w pojemniku luzem bez użycia worków; 

3) gromadzenie i przekazywanie odpadów z metali i tworzyw sztucznych w pojemniku, z wyjątkiem 

opisanym w rozdz. 3, § 4, ust. 3; 

4) gromadzenie i przekazywanie bioodpadów w pojemniku; 

5) poddanie bioodpadów, kompostowaniu na terenie nieruchomości; 

6) gromadzenie i przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych w pojemniku. 

3. Ponadto, właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych w sposób obejmujący:  
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1) oddawanie odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych podczas zbiórki objazdowej, a także 

przygotowanie ich do odbioru w taki sposób, aby zabezpieczyć odpady przed wysypaniem (worki), 

wyciekaniem oraz ograniczyć dostęp osób trzecich, w terminach podanych w udostępnionym 

harmonogramie na stronie internetowej Związku Międzygminnego oraz w sposób ogólnie przyjęty 

w gminach, co najmniej jeden raz w roku, a poza harmonogramem dostarczenie ich do Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, których adres będzie dostępny na stronie internetowej 

Związku Międzygminnego oraz w sposób ogólnie przyjęty w gminach; 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych: papieru, szkła, metali i tworzyw 

sztucznych, bioodpadów do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, każdorazowo 

w razie zaistnienia potrzeby, z wyjątkiem opisanym w § 3 ust. 3 Regulaminu; 

3) przekazywanie odpadów niebezpiecznych w tym przeterminowanych leków, zużytych baterii, pozostałych 

odpadów niebezpiecznych, w szczególności farb, klejów, rozpuszczalników, środków ochrony roślin, 

aerozoli, środków czyszczących, wywabiaczy plam, środków do konserwacji drewna oraz opakowań po 

tych substancjach, a także lamp fluorescencyjnych i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz odpadów niekwalifikujących 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 do Punktów 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

4) przekazywanie do odbioru przeterminowanych i zbędnych leków poprzez ich umieszczenie w odpowiednio 

oznaczonych pojemnikach, ustawionych w aptekach oraz miejscach użyteczności publicznej, prowadzących 

zbieranie takich odpadów. 

4. Zabrania się:  

1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: leków i chemikaliów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii, akumulatorów oraz innych odpadów niebezpiecznych, 

a także odpadów wielkogabarytowych, odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz zużytych opon; 

2) umieszczania w pojemnikach i workach odpadów komunalnych innych, niż do tego przeznaczone; 

3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, odpadów 

niemających charakteru odpadów komunalnych: w tym pochodzących z działalności gospodarczej 

odpadów opakowaniowych oraz odpadów medycznych; 

4) umieszczania w pojemnikach i workach gorącego popiołu. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe oraz inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu  

gospodarki odpadami 

§ 9. 1. W okresie do 30 czerwca 2022 r. dopuszcza się stosowanie pojemników i worków w kolorach 

innych niż wskazane w § 4 ust. 6, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z § 4 ust. 6. 

2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zmniejszania ich objętości oraz 

racjonalizacji procesu segregacji zaleca się:  

1) opróżnianie opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem go w pojemniku do gromadzenia 

odpadów komunalnych; 

2) w razie możliwości, redukowanie objętości odpadów komunalnych poprzez zgniatanie opakowań 

z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich 

w pojemniku na odpady komunalne; 

3) umieszczanie odpadów komunalnych w pojemnikach oraz workach w taki sposób, aby zapewniały 

zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów 

ich przetwarzania; 

4) dążenie do ograniczenia ilości wytarzanych odpadów poprzez np. ograniczenie marnowania żywności  

lub zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach; 
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5) unikanie używania produktów nienadających się do recyklingu i kompostowania; 

6) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów; 

7) doskonalenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i zapewnienie jak najwyższej jakości 

zebranych odpadów; 

8) korzystanie ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstałego zgodnie z zasadą ekoprojektowania – 

urządzeń łatwych w naprawie, dla których dostępne są części zamienne. 

§ 10. Dla gmin członków Związku Międzygminnego Ślęza-Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Miasto 

Oława, Przeworno, Siechnice, Żórawina funkcjonuje stacja przeładunkowa położona w miejscowości 

Wąwolnica (gmina Strzelin). 

§ 11. Upoważnieni pracownicy Związku Międzygminnego Ślęza-Oława oraz jednostki upoważnione  

do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie 

stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 
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