Projekt
z dnia 8 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 888 i 1648), po zasięgnieciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach,
w związku z Uchwałą Nr XXXIX/432/2021 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie
przystąpienia Gminy Gogolin do Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu,
Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin”, stanowiący
załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVI/285/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin” (Dz.Urz.Woj.Opolskiego 2278).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gogolinie
Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia....................2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin.
§ 2. 1. Regulamin nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, gdyż na
podstawie statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z 2008 r. Nr 52, poz. 1707, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306, z 2012 r. poz. 995, z 2015 r.
poz. 2070, z 2019 r. poz. 1102, z 2020 r. poz. 2837 i z 2021 r. poz. 2002 i poz. 2184) Rada Miejska w Gogolinie
nie posiada kompetencji uchwałodawczych w tym zakresie.
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 uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu pieszego i nie zagrażało pojazdom.
2. Na terenie nieruchomości poza myjniami i warsztatami naprawczymi mycie i naprawy pojazdów
samochodowych mogą być wykonywane pod warunkiem:
1) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku jej braku, do szczelnego
zbiornika bezodpływowego;
2) zbierania i przekazywania powstających w wyniku naprawy odpadów odpowiednim podmiotom w trybie
określonym przez właściwe przepisy;
3) prowadzenia prac wyłącznie w miejscach, w których prace te nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości.
3. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz wykonywania napraw i mycia pojazdów
samochodowych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
§ 4. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego - pojemniki (kosze uliczne) o minimalnej pojemności 10 litrów,
w ilości dostosowanej do potrzeb korzystających z tych terenów osób.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
drogach publicznych, wzdłuż których znajdują się ciągi piesze:
1) w terenie niezabudowanym – pojemniki (kosze uliczne) o minimalnej pojemności 10 litrów usytuowane
w odległości maksymalnie co 2 km pojemnik od pojemnika;
2) w terenie zabudowanym – pojemniki (kosze uliczne) o minimalnej pojemności 10 litrów usytuowane
w odległości maksymalnie co 300 m pojemnik od pojemnika.
3. Za stan techniczny, sanitarny i porzadkowy pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i na drogach publicznych odpowiadają podmioty
zobowiązane do ich ustawienia.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz odpadów
komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 5. 1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię ziemi lub do wód.
2. Nieczystości ciekłe pochodzące z opróżniania zbiorników bezodpływowych powinny być wywożone
pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnych, do których nieczystości ciekłe są wprowadzane zgodnie
z odpowiednimi przepisami.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego ustawione na tych terenach pojemniki powinny być
systematycznie opróżniane z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia z zastrzeżeniem
ust. 4.
4. Kosze uliczne ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 6. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania właściwej opieki nad
tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się
z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych zwierząt w sposób
nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach
lub nieruchomościach.
3. Utrzymujący płazy, gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Nieruchomość powinna być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez zwierzę
mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego oraz wykluczający dostęp osób trzecich.
§ 7. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy powinny być wyprowadzane na smyczy.
Ponadto, psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. nr
77 poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
2. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy przy spełnieniu warunków określonych ustawą z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638).
3. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku jest dozwolone na terenie
ogrodzonego wybiegu dla psów, gdzie po zwolnieniu ze smyczy psy mogą przebywać bez kagańca - z wyjątkiem
psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu, które przebywając na
terenie wybiegu, muszą mieć założony kaganiec, a zwolnione z uwięzi mogą zostać tylko w przypadku, kiedy na
jego terenie nie przebywają jednocześnie bez uwięzi psy innych właścicieli.
4. Każdorazowo przy zwalnianiu psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku musi zostać
spełniony warunek, że cechy osobnicze zwierzęcia nie stwarzają zagrożenia dla ludzi czy innych psów.
5. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do podejmowania środków chroniących osoby trzecie przed
niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, w tym
obiektach użyteczności publicznej.
6. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, właściciele
i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez
zarządców tych terenów.
§ 8. 1. Nakazuje się usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach
oraz terenach zielonych. Nakaz ten nie dotyczy osób korzystających z psów przewodników oraz odpowiednio
wyszkolonych, specjalnie oznaczonych oraz posiadających odpowiedni certyfikat psów asystentów.
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Rozdział 6.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 9. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 333), oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574,1834, Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2320, Dz. U. z 2019 r., poz. 1655);
2) przydomowego chowu zwierząt gospodarskich wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami
jednorodzinnymi wolnostojącymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, odory, itp.;
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie;
3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach
publicznych.
Rozdział 7.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 10. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania
lub składowania produktów rolno-spożywczych;
3) zabudowane budynkami wielolokalowymi, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni.
2. Deratyzację przeprowadza się w następujących terminach:
1) od 1 marca do 31 marca każdego roku;
2) od 1 października do 31 października każdego roku.
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UZASADNIENIE
Podstawa prawna
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 i 1648) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego
inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, będący aktem
prawa miejscowego. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.
Stan faktyczny
W związku z przyjętą przez Radę Miejską w Gogolinie w listopadzie ubiegłego roku uchwałą intencyjną,
Zgromadzenie Związku Międzygminnego "Czysty Region" w dniu 8 lipca 2021 r. podjęło uchwałę nr
LXXVIII/13/2021 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gogolin do Związku
Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie-Koźlu.
W odpowiedzi Gmina Gogolin podjęła w lipcu br. uchwałę o przystąpieniu do Związku, co powiązane jest z
obowiązkiem przyjęcia jego statutu i koniecznością przekazania do realizacji Związkowi zadań związanych
z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie gminy Gogolin. Stąd niezbędne jest dostosowanie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin do aktualnych zobowiązań i podjęcia
uchwały o uchwaleniu w/w Regulaminu w nowym brzemieniu.
Przedmiotowy Regulamin uzyskał pozytywną opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Skutki finansowe
Uchwała nie wywołuje skutków finansowych.
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