
UCHWAŁA NR XII/117/20 
RADY GMINY PAKOSŁAWICE 

z dnia 30 marca 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 4 i 5 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Gminy Pakosławice uchwala Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Pakosławice. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Pakosławice. Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

2. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

i terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w zakresie 
obejmującym: 

1) papier; 

2) tworzywa sztuczne; 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) zmieszane odpady komunalne (resztkowe); 

6) metale; 

7) szkło; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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 igły i strzykawki; 

10) odpady niebezpieczne; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

16) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Selektywnie zebrane odpady wskazane w §2 ust. 1 pkt 1-6, odbierane są „u źródła” z terenu nieruchomości 
w miejscu ich powstania. 

3. Selektywnie zebrane odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 7 odbierane są w ogólnodostępnych pojemnikach 
„tzw. gniazdach”. 

Id: A645965C-227D-4B24-9AD5-D85CF4AC4A22. Podpisany Strona 1



4. Selektywnie zebrane odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz 6-7 przyjmowane są także 
w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Selektywnie zebrane odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 8-16 odbierane są zgodnie z §12 ust. 2 niniejszego 
Regulaminu. 

6. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
uznaje się za spełniony, jeżeli w odebranych od właściciela nieruchomości odpadach gromadzonych 
w pojemnikach lub workach odpowiednio dla danej frakcji przeznaczonych, nie znajduje się więcej jak 5% 
odpadów innych niż wskazane. 

7. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić: 

1) w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – do zbierania odpadów 
z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych; 

2) w ogólnodostępnych punktach (tzw. „gniazdach”) w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem 
„Szkło” – do zbierania odpadów ze szkła; 

3) w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” – do zbierania odpadów z papieru i makulatury; 

4) w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” - do zbierania odpadów ulegających biodegradacji; 

5) w pojemnikach koloru czarnego oznaczonych napisem „Odpady zmieszane” – do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych (resztkowe). 

8. Dopuszcza się stosowanie pojemników metalowych lub pojemników z tworzyw sztucznych. 

§ 3. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 

1) w gotowych kompostownikach ogrodowych; 

2) w drewnianych kompostownikach w budowie ażurowej, wykonanych z desek lub   zaimpregnowanych belek, 
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu; 

3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo. 

3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach 
betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

4. Kompostowaniu podlegają odpady kuchenne oraz odpady ogrodowe. 

5. Kompostowaniu nie powinny podlegać, m.in.: kości, mięso, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały 
nieorganiczne, sztuczne materiały organiczne, materiały i substancje zanieczyszczone zawierające metale ciężkie 
lub toksyczne związki organiczne, resztki roślin porażone chorobami. 

6. Wymagania dotyczące prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych: 

1) organizowanie przydomowych kompostowników powinno odbywać się przez cały rok; 

2) pryzmy bądź kompostownik powinny być zlokalizowane w miejscach osłoniętych od wiatru i zacienionych, co 
zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu (w okresie upałów wskazane jest nawadnianie w celu 
utrzymania odpowiedniej wilgotności); 

3) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna być warstwa 
podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie warstwa materiału, którego 
zadaniem będzie pochłanianie wody    z cenną zawartością substancji mineralnych wymywanych z górnych 
warstw, np. torf, słoma lub już rozłożony kompost, następnie należy układać kolejne warstwy odpadów 
organicznych, które nie powinny być zbyt grube ani zbite i powinny być przekładane niewielkimi warstwami 
ziemi ogrodowej lub torfu (najlepiej, aby kolejne warstwy pryzmy miały urozmaicony skład, różnych odpadów 
organicznych); 

4) jeśli stosujemy kompostownik powinna to być konstrukcja zapewniająca odpowiednie przewietrzenie 
materiału; 
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5) kilka razy w roku pryzma powinna być przerabiana, tzn.: warstwy kompostowanego materiału powinny być 
przełożone w taki sposób, aby warstwy znalazły się w jej wnętrzu; 

6) w razie potrzeby powinno się dostarczyć odpowiednich kultur mikroorganizmów, zazwyczaj rozwijają się one 
same, trafiając do materiału ziemi lub dodanego kompostu rozłożonego; 

7) pryzmy oraz kompostowniki powinny być przykryte, aby uchronić przed deszczem     i śniegiem; 

8) pryzmy i kompostowniki zimą powinny być przykryte folią, aby temperatura wewnątrz nie spadła poniżej zera; 

9) lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 4, 
w przypadku zadeklarowania przez właściciela nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych, spełniających wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych określone w § 3 ust. 1-6 niniejszego Regulaminu. 

§ 4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmuje uprzątnięcie błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób uwzględniający 
wymagania ochrony środowiska.  

§ 5. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi pod warunkiem 
stosowania czystej wody, przy użyciu środków ulegających biodegradacji oraz   w miejscach do tego 
wyznaczonych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na 
wydzielonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że: 

1) nie powoduje zanieczyszczania środowiska; 

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane 
do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

3. Wyznaczenie miejsc, o którym mowa w ust. 1 należy do właściciela nieruchomości. 

Rozdział 3. 
Rodzaje pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na 

drogach publicznych, wymagania dotyczące ich minimalnej pojemności oraz rozmieszczenia i utrzymywania 

§ 6. 1. Jeśli przepisy niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, do zbierania odpadów komunalnych stosuje 
się szczelne pojemniki lub worki wykonane z trwałego materiału, w szczególności metalu lub tworzywa 
sztucznego, wyposażone w klapy, pokrywy lub wiązania, umożliwiające ich zamknięcie, oznakowane w sposób 
jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów. Stosuje się pojemniki lub worki o budowie 
zapewniającej ochronę przed wpływem opadów atmosferycznych i rozwiewaniem. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
gminy: 

1) worki o pojemności nie mniejszej niż 120 l na odpady komunalne; 

2) worki typu "big-bag" przeznaczone na odpady budowlane i rozbiórkowe; 

3) kosze o pojemności od 30 l do 70 l; 

4) pojemniki na odpady komunalne o pojemnościach 110 l, 120 l, 200 l, 240 l, 700 l, 770 l, 1100 l; 

5) kontenery na odpady komunalne o pojemności od 3,5 m3 do 10 m3; 

6) pojemniki o pojemności 1,1 - 1,5 m3, wykorzystywane w zabudowie wielolokalowej („gniazda”). 

3. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3-6 powinny posiadać deklarację zgodności wystawioną przez 
producenta lub spełniać wymagania Polskich Norm. 

4. Właściciele nieruchomości rozmieszczają pojemniki na odpady komunalne na nieruchomości w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich korzystających oraz podmiotów odbierających odpady komunalne. 
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5. Na drogach publicznych posiadających urządzone chodniki, oraz na terenach użytku publicznego, kosze 
powinny być rozstawione w odległości nie większej niż co 400 m. 

§ 7. 1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych (resztkowych) stosuje się pojemniki o pojemności: 

1) nie mniejszej niż 120 l wykorzystywane w zabudowie jednorodzinnej; 

2) nie mniejszej niż 1100 l lub kontenery na odpady komunalne o pojemności 3,5 m3 - 10 m3 wykorzystywane 
w zabudowie wielolokalowej. 

2. Do zbierania papieru i tektury, metali i tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych, bioodpadów stosuje się worki oraz pojemniki o pojemności: 

1) nie mniejszej niż 120 l wykorzystywane w zabudowie jednorodzinnej; 

2) nie mniejszej niż 1100 l bądź pojemniki o pojemności 1,1 - 1,5 m3 wykorzystywane w zabudowie 
wielolokalowej. 

3. Do zbierania szkła stosuje się pojemniki o pojemności 1,1 - 1,5 m3 wykorzystywane      w ogólnodostępnych 
punktach (tzw. „gniazdach”). 

4. Do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych stosuje się 
pojemniki, których konstrukcja umożliwia umieszczanie w nich odpadów w sposób ograniczający możliwość ich 
uszkodzenia lub zniszczenia. 

5. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stosuje się pojemniki umożliwiające zachowanie 
technicznych warunków ich odbioru, można stosować również worki typu „big-bag”. 

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony powinny zostać wystawiane przed posesję zgodnie 
z harmonogramem w ramach tzw. „wystawki” lub dostarczane do ogólnodostępnego punktu selektywnej zbiórki 
odpadów. 

7. Do zbierania odpadów na drogach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego, stosuje się pojemniki, wykonane z materiałów niepalnych, o konstrukcji zabezpieczającej odpady 
przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem     o pojemności nie mniejszej niż 30 l. 

8. Do zbierania tekstyliów i odzieży stosuje się specjalne pojemniki, zabezpieczone  i oznakowane. 

§ 8. 1. Łączna pojemność pojemników lub worków, w które wyposażona jest nieruchomość, nie powinna być 
mniejsza niż pojemność obliczona zgodnie z ust. 2. 

2. Minimalną łączną pojemność pojemników lub worków oblicza się przyjmując, że powinna ona odpowiadać 
sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej w przypadku: 

1) nieruchomości zamieszkałej - 30 l na każdego mieszkańca nieruchomości; 

2) nieruchomości na której świadczona jest praca – 10 l na pracownika. 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są utrzymywać pojemniki w takim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód, uniemożliwiając 
wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników atmosferycznych, a w szczególności właściciele 
nieruchomości mają obowiązek utrzymywania ich w czystości oraz podawania ich okresowej dezynfekcji. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych     z nieruchomości 
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć się w pojemnik o większych rozmiarach, jeżeli 
zastosowanie pojemników o minimalnych rozmiarach, określonych w przepisach §7 -§8 nie gwarantuje 
zabezpieczenia przed wysypywaniem się odpadów z takiego pojemnika. 

2. W przypadku właścicieli nieruchomości, dla których nie ustalono minimalnych pojemności pojemników § 
7 - § 8 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 
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1) wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt punktu gromadzenia 
odpadów; 

2) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów. 

§ 12. 1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy wynosi dla: 

1) zabudowy jednorodzinnej: 

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

b) odpady ulegające biodegradacji – w okresie kwiecień-październik nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 
w okresie listopad-marzec – co najmniej raz w miesiącu; 

c) szkło – odbierane z ogólnodostępnych pojemników tzw. „dzwonów” – co najmniej raz w miesiącu; 

d) papier - co najmniej jeden raz na miesiąc; 

e) metal i tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej dwa razy w miesiącu; 

2) zabudowy wielolokalowej: 

a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 

b) odpady ulegające biodegradacji – w okresie kwiecień-październik nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, 
w okresie listopad - marzec – co najmniej raz w miesiącu; 

c) szkło – odbierane z ogólnodostępnych pojemników tzw. „dzwonów” – co najmniej raz w miesiącu; 

d) papier - co najmniej jeden raz na miesiąc; 

e) tworzywa sztuczne i metal, w tym opakowania wielomateriałowe - co najmniej dwa razy w miesiącu. 

2. Pozostałe frakcje odpadów pozbywa się w następujący sposób: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są przez 
podmiot odbierający odpady, 2 razy w roku w terminach wyznaczonych harmonogramem oraz przyjmowane 
w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne odbierane są przez podmiot odbierający 
odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu, według potrzeb właściciela nieruchomości na koszt wytwórcy odpadów 
oraz przyjmowane są  ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) przeterminowane leki zbierane są na zasadach zbiórki akcyjnej oraz w punktach selektywnej zbiórki 
w aptekach, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów w godzinach pracy 
danej placówki; 

4) zużyte baterie i akumulatory zbierane są na zasadach zbiórki akcyjnej oraz w punktach selektywnej zbiórki 
w placówkach handlowych sprzedaży baterii i akumulatorów, które prowadzą nieprofesjonalną działalność 
w zakresie zbierania odpadów  w godzinach pracy danej placówki; 

5) zużyte opony odbierane są 2 razy w roku na zasadach zbiórki akcyjnej (maksymalnie 4 sztuki na osobę w ciągu 
roku) oraz przyjmowane są w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

6) odpady tekstyliów i odzieży przyjmowane są w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz w ramach zbiórek akcyjnych; 

7) 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 igły i strzykawki przyjmowane są w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

8) odpady niebezpieczne przyjmowane są w ogólnodostępnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, odpady, o których mowa w § 2 ust. 1, 
obowiązani są gromadzić w pojemnikach, o których mowa w § 6 oraz § 8, celem odebrania ich przez podmiot 
odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z nim zawartej. 
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4. Kosze do gromadzenia odpadów na terenach do użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinny 
być opróżniane z częstotliwością zapewniającą ich nieprzepełnienie się, jednak nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
nie rzadziej niż jeden raz na rok. 

3. Częstotliwość opróżniania osadów lub innych odpadów ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 
z ich instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są poprzez: 

1) ograniczenie ilości wytworzonych odpadów komunalnych; 

2) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

3) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach odpadów 
komunalnych; 

4) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

5) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez składowanie; 

6) zmniejszenie masy składowanych odpadów; 

7) gromadzenie i wykorzystywanie przez właścicieli nieruchomości powstających na ich terenie odpadów 
ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie 
jednorodzinnej; 

8) zwiększanie świadomości mieszkańców gminy na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, a także podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców  w ramach prowadzonej edukacji ekologicznej. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) utrzymywanie zwierząt domowych w sposób niepowodujący zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi; 

2) utrzymywanie zwierząt domowych na terenie swojej nieruchomości, tj. na terenie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się; 

3) wyprowadzanie zwierząt domowych pod opieką ich właściciela; 

4) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez to zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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 

§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem: 

1) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych; 

2) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w przypadku 
pszczół miodnych – urządzenia (ule) przeznaczone do ich utrzymywania; 

3) usuwania nieczystości stałych i płynnych, w sposób przewidziany w przepisach odrębnych; 
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4) ograniczenia wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, zapachy, itp.; 

5) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

6) usuwania odchodów zwierzęcych, resztek karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych 
miejscach publicznych. 

2. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na obszarach zwartych terenów, 
zajętych przez instytucje użyteczności publicznej oraz strefy przemysłowe. 

Rozdział 8. 
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Deratyzację na terenie gminy Pakosławice należy przeprowadzać dwukrotnie w roku, w następujących 
okresach: 

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2) od 1 października do 31 października. 

2. Obowiązkowi deratyzacji w terminach ustalonych w ust. 1 podlegają wszystkie nieruchomości na terenie 
Gminy Pakosławice. 

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosławice. 

§ 19. Traci moc uchwała nr XXXIV/311/18 Rady Gminy Pakosławice z dnia 7 maja 2018 r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pakosławice. 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
w dniu 1 lipca 2020 r. 

  

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pakosławice 

 
 

Grzegorz Mazurkiewicz 
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Pakosławice

W dniu 19 lipca 2019 roku Sejm Rzeczpospolitej uchwalił nowelizację 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.). W związku
z zaistniałymi zmianami niezbędne jest dostosowanie uchwały w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Pakosławice” do zapisów ustawowych. Rada gminy jest obowiązana dostosować
regulamin do przepisów wydanych na podstawie przepisów wykonawczych w terminie 12 miesięcy od dnia
wejścia w życie tych przepisów. W związku z przygotowywanym postępowaniem przetargowym na odbiór
odpadów komunalnych z terenu gminy Pakosławice, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia musi
zawierać nowe rozporządzenia ustawowe, dlatego niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Pakosławice
nowej uchwały, która obowiązywać będzie od dnia 1 lipca 2020 roku. Wprowadzone zmiany w ustawie są
znaczące i wiązać się będą ze zmianami innych uchwał, które regulują gospodarkę odpadami komunalnymi na
terenie gminy Pakosławice. Zgodnie z ustawą projekt uchwały podlegał zaopiniowaniu przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Pakosławice
w przedmiotowym zakresie jest uzasadnione.
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