UCHWAŁA NR XXX/224/20
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE
z dnia 28 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Byczyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2a pkt 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kluczborku, Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.
§ 3. Traci moc uchwała nr XLIV/326/17 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 października
2017 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Byczyna (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 2641) zmieniona uchwałą nr LIII/394/18 Rady
Miejskiej w Byczynie z dnia 24 maja 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 1648)
i uchwałą nr XXVI/189/20 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 24 czerwca 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z 2020 r. poz. 1890).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Byczynie
Urszula Bilińska
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Załącznik do uchwały Nr XXX/224/20
Rady Miejskiej w Byczynie
z dnia 28 października 2020 r.
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Byczyna
zwany dalej „Regulaminem”, określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Byczyna.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – rozumie się przez Gminę Byczyna,
2) PSZOK – rozumie się przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
3) Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zgodnie z treścią
art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797
z późn. zm.)
4) Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych
frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2028).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach oraz
terenach użytku publicznego
§ 2. 1. Na terenie Gminy obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych odbywa się poprzez:
1) selektywne zbieranie przez właścicieli nieruchomości
z wydzieleniem następujących frakcji odpadów komunalnych:

w miejscu

ich

wytworzenia

a) odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady,
b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych,
e) metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,
f) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
g) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) zużyte opony,
k) zużyte baterie i akumulatory,
l) chemikalia, opakowania po chemikaliach i opakowania po lekach,
m) przeterminowane leki,
n) 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,
o) świetlówki i żarówki,
p) zużyte oleje silnikowe i inne odpady niebezpieczne,
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q) odzież i tekstylia.
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych:
a) podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości – w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit.
a) do f) oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w ramach
zbiórki akcyjnej odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. g) i i),
b) podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych –
w przypadku odpadów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1) lit. a) do q).
3. W systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zależności od rodzaju zabudowy
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych
poniżej odpadów w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) papier – w worku koloru niebieskiego z oznaczonym napisem ,,Papier",
b) metale i tworzywa sztuczne - w worku koloru żółtego z oznaczonym napisem ,,Metale
i tworzywa sztuczne'',
c) szkło – w osobnym pojemniku w kolorze zielonym lub w pojemniku z klapą koloru
zielonego z oznaczonym napisem ,,Szkło”,
d) odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku
w pojemniku z klapą brązową z oznaczonym napisem ,,Bio",

w kolorze

brązowym

lub

e) odpady niesegregowane (zmieszane), stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu –
w osobnym pojemniku,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) papier – w osobnym pojemniku w kolorze niebieskim lub w pojemniku z klapą koloru
niebieskiego z oznaczonym napisem ,,Papier",
b) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku koloru żółtego lub pojemniku z klapą
koloru żółtego z oznaczonym napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne",
c) szkło – w osobnym pojemniku w kolorze zielonym lub w pojemniku z klapą koloru
zielonego z oznaczonym napisem ,,Szkło",
d) odpady ulegające biodegradacji - w osobnym pojemniku
w pojemniku z klapą brązową z oznaczonym napisem ,,Bio",

w kolorze

brązowym

lub

e) odpady niesegregowane (zmieszane), stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu –
w osobnym pojemniku,
3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne należy odpady gromadzić w pojemnikach lub w workach.
4. Ustala się następujące zasady dotyczące selektywnego zbierania odpadów ulegających
biodegradacji:
1) w pojemnikach gromadzone są następujące rodzaje odpadów:
a) odpady zielone: skoszona trawa, liście, kwiaty, drobne gałęzie drzew i krzewów, kora
drzew, trociny, spadłe owoce, odpady po owocach i warzywach,
b) odpady kuchenne: obierki, resztki jedzenia,
2) w pojemniku nie należy umieszczać: kości, mięsa, płynnych resztek jedzenia, odchodów
zwierzęcych, popiołu, ziemi i kamieni,
3) na
nieruchomościach
zamieszkałych
w zabudowie
jednorodzinnej
dopuszcza
się
kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach,
zamiast gromadzenia ich w pojemnikach, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu do
Burmistrza Byczyny, uwzględniając wymogi określone w § 6.
5. Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie zorganizowanych
zbiórek lub poprzez dostarczenie do PSZOK.
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6. Selektywna zbiórka odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych
odbywa się poprzez oddanie tych odpadów do PSZOK.
7. Selektywna zbiórka przeterminowanych leków odbywa się poprzez ich dostarczenie do
wyznaczonych aptek na terenie gminy lub poprzez dostarczenie do PSZOK.
8. Selektywna zbiórka chemikaliów i opakowań po chemikaliach i lekach odbywa się poprzez
dostarczenie do PSZOK.
9. Selektywna zbiórka zużytych baterii odbywa się poprzez ich dostarczenie do punktów
zbiórki w budynkach użyteczności publicznej oraz poprzez ich dostarczenie do PSZOK.
10. Selektywna zbiórka 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
odbywa się poprzez dostarczenie do PSZOK.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez odgarnięcie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów
oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Dozwolony
materiał użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego
zastosowania.
3. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości służących do
użytku publicznego należy gromadzić na skraju tych nieruchomości z zachowaniem możliwości
odpływu wody do kanalizacji deszczowej w sposób nie zagrażający istniejącej zieleni.
4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na
jezdnię.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy użyciu
czystej wody niezawierającej innych substancji chemicznych, pod warunkiem mycia na
utwardzonych częściach nieruchomości, w sposób zapewniający odprowadzanie powstających
ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Drobne regulacje i naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi
mogą być prowadzone na utwardzonych częściach nieruchomości, jeżeli czynności te
nie powodują zanieczyszczenia środowiska w szczególności powstania odpadów niebezpiecznych.
Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane w przeznaczonych do tego celu
pojemnikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych oraz obiektach
użyteczności publicznej i obsługi ludności powinny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach lub
workach do tego celu przeznaczonych.
2. Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Byczyna służą:
1) Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
jednorodzinnej i w zabudowie wielorodzinnej, w której nie ma ustalonego zarządu, ustala się
do zbiórki odpadów komunalnych minimalną pojemność pojemnika oraz minimalną
pojemność worków, jeżeli z takich korzysta:
a) na papier - worek o pojemności 120l,
b) na metal i tworzywa sztuczne - worek o pojemności 120l,
c) na szkło, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiące pozostałości po selektywnym zbieraniu:
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᠆ jeden pojemnik przypadający na nie więcej niż 10 osób korzystających o pojemności 120l
na każdą frakcję,

᠆ powyżej 10 osób korzystających należy stosować kombinację pojemników na szkło,
odpady niesegregowane (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji o pojemności 120l
na każdą frakcję,

᠆ w przypadku

powyżej 20 osób należy stosować pojemniki na szkło, odpady
niesegregowane (zmieszane) i odpady ulegające biodegradacji o pojemności 1100l na
każdą frakcję.

2) Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie
wielorodzinnej ustala się do zbiórki odpadów komunalnych minimalną pojemność pojemnika:
a) na papier - o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3,
b) na metal i tworzywa sztuczne - o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3,
c) na szkło - o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3,
d) na odpady ulegające biodegradacji - o pojemności 0,12 m3 do 1,5 m3,
e) na odpady niesegregowane (zmieszane),
zbieraniu - o pojemności od 0,12m3 do 2m3.

stanowiące

pozostałości

po

selektywnym

3. Właściciel nieruchomości zapewnia we własnym zakresie wyposażenie nieruchomości
w odpowiednie pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki muszą posiadać
oznaczenia nieruchomości, które z nich korzystają.
4. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami
jednorodzinnymi kompostownika przydomowego, w którym zagospodarowane będą wszystkie
odpady zielone i kuchenne wytworzone na tej nieruchomości jest on zwolniony z obowiązku
posiadania pojemnika na odpady ulegające biodegradacji.
5. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady budowlane pochodzące z remontów
obiektów powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub w specjalnych kontenerach,
w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.
6. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których są wytwarzane
odpady komunalne, powinny być wyposażone w pojemniki o pojemności dostosowanej do
indywidualnych potrzeb, z uwzględnieniem zasad określonych niniejszym Regulaminem oraz
następujących minimalnych normatywów dostosowanych do tygodniowej częstotliwości odbioru
odpadów:
1) w miejscu pracy - 5l na pracownika,
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, poza
wymienionymi niżej – 5l na każdego pracownika,
3) dla szkół wszelkiego typu – 2l na każdego ucznia i pracownika,
4) dla żłobków i przedszkoli – 5l na każde dziecko i pracownika,
5) dla lokali handlowych – 30l na każde 10 m² pow. handlowej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120l na lokal,
6) dla lokali gastronomicznych – 10l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120l,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120l,
8) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych podobnych placówek – 15l na jedno łóżko,
9) dla ogródków działkowych 6l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do
31 października każdego roku.
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7. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie
z odpowiednimi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.
U z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), ponadto:
1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do
transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na teren bezpośrednio
przyległy do nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z jednostką wywozową
odbierającą odpady,
3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,
w szczególności poprzez niezastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,
4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem
posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel,
5) worki przeznaczone do zbierania papieru, metali i tworzyw sztucznych należy umieszczać
w miejscu ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów
w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
8. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym, w szczególności poprzez zapewnienie przez właściciela nieruchomości bieżącego
usuwania wszelkich zanieczyszczeń znajdujących się poza pojemnikami i/lub pod osłonami
śmietnikowymi.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiających dalsze użytkowanie.
10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez
odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia,

zapewnienie

2) instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika,
3) porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia
pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika,
4) utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym oraz
dezynfekcji miejsc ustawienia pojemników do gromadzenia odpadów.
11. Pojemniki i worki powinny zapewnić zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem się
jakości zbieranej frakcji odpadów dla procesów ich przetwarzania, w szczególności być szczelne,
a w przypadki pojemników – zaopatrzone w pokrywę.
12. Na drogach publicznych oraz terenach użyteczności publicznej takich jak parki, skwery,
przystanki komunikacji, ciągi pieszo-jezdne odpady zbiera się w koszach ulicznych.
13. Ustala się minimalną pojemność dla koszy ulicznych od 30 litrów.
14. Kosze uliczne należy rozmieścić w taki sposób, aby były ogólnodostępne, rozmieszczone
przy głównych ciągach komunikacyjnych, tak aby były zawsze w zasięgu wzroku był przynajmniej
jeden pojemnik, w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach
komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego.
Rozdział 4.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów
§ 6. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady
komunalne w kompostowniach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w następujący sposób:
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1) odpady ulegające biodegradacji powstające w zabudowie jednorodzinnej mogą zostać
zagospodarowane w przydomowym kompostowniku pod warunkiem, że będzie on
zlokalizowany wyłącznie w granicach nieruchomości i nie będzie stanowić uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości w zakresie przykrych zapachów.
2) usytuowanie kompostownika musi uwzględniać przypisy § 36 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1065 z późn. zm).
2. Kompostowanie bioodpadów
prowadzone może być:

stanowiących

1) w pryzmach lub kompostownikach
osłoniętych przed wiatrem,

odpady

znajdujących

się

komunalne
w miejscach

w kompostownikach
zacienionych

oraz

2) w kompostownikach zapewniających przewietrzenie kompostu,
3) w pryzmach, w których przygotowane zostało odpowiednio nieprzepuszczalne podłoże
wykonane w szczególności z gliny lub torfu,
4) z zachowaniem odpowiedniej wilgotności.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości płynnych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Byczyna wynosi:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od
kwietnia do października,
2) odpady niesegregowane (zmieszane) - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od
listopada do marca,
3) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia
do października,
4) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu w okresie od listopada
do marca,
5) papier – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
6) metal i tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,
7) szkło - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące,
8) odbieranie odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
oraz zużytych opon odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż dwa razy do
roku lecz nie więcej niż sześć razy do roku zgodnie z podanym harmonogramem,
9) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – ilość pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do
charakteru prowadzonej działalności i ilości wytwarzanych odpadów,
2. kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
3. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości usuwane są poprzez opróżnianie zbiornika
bezodpływowego nieczystości ciekłych przez podmiot do tego uprawniony bez narażania na
szkodę osób oraz mienia.
4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.
5. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie
osadów ściekowych powinno odbywać się zgodnie z instrukcją jej eksploatacji przez podmiot do
tego uprawniony.
6. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez podmiot do tego uprawniony
muszą być przekazywane do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.
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Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 8. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami realizowane są
poprzez:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych
mieszkańców, w tym systemem selektywnego zbierania odpadów,

wszystkich

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez składowanie,
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych,
4) zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła,
5) wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, budowlano-remontowych ze strumienia odpadów
komunalnych i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,
6) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich
procesom unieszkodliwiania,
7) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,
8) podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez edukację.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapewnienia w związku
z tym ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.
2. Zwierzęta domowe powinny być utrzymane tak, aby:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,
2) nie były uciążliwe dla innych osób,
3) nie zanieczyszczały terenów użyteczności publicznej i terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami, a w szczególności nie pozostawienia ich bez dozoru i opieki.
4. Właściciel psa, wyprowadzając go na teren przeznaczony do wspólnego użytku,
zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną, zgodnie ze
stosownym rozporządzeniem właściwego ministra w sprawie wykazu tych ras, dodatkowo
w kagańcu.
5. Postanowienie ust. 4 nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów –
przewodników.
6. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez to zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 8.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 10. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych
w ścisłym centrum miasta w strefie A ochrony konserwatorskiej miasta Byczyna.
2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych
w granicach administracyjnych miasta Byczyna.
3. Na terenach zwartej zabudowy w granicach administracyjnych miasta Byczyna wprowadza
się zakaz hodowli pszczół oraz zwierząt futerkowych.
4. Zakazy określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą rolników posiadających gospodarstwo rolne na
terenie miasta i będących płatnikami podatku rolnego do gminy.
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5. Właściciel zwierzęcia gospodarskiego jest zobowiązany do uprzątnięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez to zwierzę na terenach wspólnego użytku.
Rozdział 9.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 11. 1. Obszarami na terenie gminy Byczyna podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są
nieruchomości zajęte pod budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem,
magazynowaniem, artykułów spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych, a także węzły
cieplne, przyłącza kanalizacji i kolektory sanitarne.
2. Obowiązkową deratyzację na obszarach wyznaczonych
dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią) w terminach:

w ust. 1 przeprowadza

się

1) deratyzacja wiosenna od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
2) deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada.
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