
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/429/20 

RADY MIEJSKIEJ W NYSIE 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

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

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150 i 284), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Nysie 

uchwala, co następuje: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych  

oraz utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) 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; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte opony; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) odpady niebezpieczne; 

15) tekstylia i odzież. 
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2. Odpady określone w ust. 1 są zbierane i odbierane w sposób gwarantujący ich nie zmieszanie z innymi 

rodzajami odpadów. 

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  

z części nieruchomości służących do wspólnego użytku, w tym chodników położonych bezpośrednio przy 

granicy nieruchomości, poprzez odgarnięcie tych zanieczyszczeń w miejsca, w których nie utrudnia to ruchu 

pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni z zachowaniem możliwości odpływu 

wody roztopowej do kanalizacji oraz w sposób i w miejscu umożliwiającym ich odbiór.  

§ 3. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami może odbywać się na terenie 

nieruchomości, do której posiada się tytuł prawny uprawniający do władania nieruchomością lub za zgodą jej 

właściciela, pod warunkiem że:  

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni z użyciem środków ulegających 

biodegradacji; 

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, zabrania 

się wprowadzenie ścieków do wód powierzchniowych lub kanalizacji deszczowej; 

3) naprawy pojazdów samochodowych nie mogą powodować uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 

nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na środowisko; 

4) odpady powstające podczas napraw będą zbierane w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazane  

do właściwego odzysku, unieszkodliwiania bądź recyklingu. 

Rozdział 2 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników  

i worków oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w szczelne, zamykane, wykonane z trwałych materiałów, 

odpowiadające obowiązującym normom pojemniki, które powinny być utrzymywane w należytym stanie technicznym 

i sanitarnym.  

§ 5. Ustala się następujące rodzaje oraz minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz  

na drogach publicznych:  

1) pojemnik o pojemności minimalnej 120 l; 

2) worki o pojemności minimalnej 120 l; 

3) kosze uliczne o pojemności minimalnej 30 l. 

§ 6.1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniając następujące 

normy: 

1) dla nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych pojemnik o pojemności wystarczającej  

do zgromadzenia 30 l odpadów komunalnych na jednego mieszkańca z zastrzeżeniem, że na każdej nieruchomości 

jednorodzinnej musi być zlokalizowany, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

2) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinni 

dostosować pojemności pojemników do swoich potrzeb, uwzględniając następujące normatywy: 

a) dla szkół, przedszkoli i żłobków – 3 l na każdego ucznia, dziecka, pracownika, 

b) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każde 10 m2 powierzchni 

całkowitej lokalu jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal, 

c) dla lokali gastronomicznych – 30 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

d) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych (w odniesieniu do pomieszczeń biurowych  

i socjalnych) – 20 l odpadów komunalnych na każdego zatrudnionego, 
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f) dla szpitali, internatów, koszar, domów opieki, hoteli, pensjonatów i innych obiektów zbiorowego 

zakwaterowania – 30 l odpadów komunalnych na jedno łóżko, 

g) dla instytucji publicznych – 20 l na każdą osobę pracującą, 

h) dla ogródków działkowych – 20 l odpadów komunalnych na jedną działkę w okresie od 

1 kwietnia do 30 października każdego roku, poza tym okresem w zależności od potrzeb, 

i) dla cmentarzy – 2 l odpadów na miejsce grzebalne jednak, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

j) dla schroniska lub hotelu dla zwierząt – 10 l odpadów komunalnych na miejsce dla zwierzęcia jednak,  

co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

k) dla teatru, sali widowiskowej lub kina i obiektów sportowych – 3 l odpadów komunalnych na miejsce  

na widowni, 

l) dla zespołu garaży – 5 litrów odpadów na jedno miejsce garażowe jednak, co najmniej jeden pojemnik  

o pojemności 120 l, 

m) dla świetlic wiejskich – 30 l odpadów komunalnych na 1 świetlicę jednak, co najmniej jeden pojemnik  

o pojemności 120 l, 

n) dla pozostałych nieruchomości na obszarze których odbywają się imprezy plenerowe o charakterze 

publicznym – pojemniki o indywidualnie ustalonej wielkości uwzględniającej ilość uczestników 

imprezy. 

2. Właściciel nieruchomości na której powstają odpady komunalne zobowiązany jest dostosować pojemność 

pojemników do liczby mieszkańców lub pracowników i obowiązującej częstotliwości oraz harmonogramu odbioru 

odpadów. 

§ 7. Miejsce ustawienia pojemników w celu zbierania odpadów komunalnych wskazuje właściciel nieruchomości. 

W przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie 

pojemników na nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem  

na ten cel lub na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem.  

§ 8. Właściciel nieruchomości powinien ustawiać pojemnik w granicach nieruchomości w sposób 

umożliwiający bezpośredni dojazd pojazdów specjalistycznych przedsiębiorcy odbierającego odpady. Gdy 

takiej możliwości nie ma, pojemniki na odpady należy wystawić w dniu odbioru, zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę w miejscu umożliwiającym bezpośredni dojazd 

pojazdu realizującego usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości.  

§ 9. Pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności 

poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.  

§ 10. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych oraz na innych 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego w ilości dostosowanej do intensywności specyfiki ruchu 

pieszych.  

§ 11. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym, poprzez ich mycie i dezynfekcję w miarę potrzeb.  

Rozdział 3 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 12. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca 

gromadzenia odpadów poprzez:  

1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonym do tego celu miejscu, w taki sposób, aby nie dochodziło  

do ich zmieszania; 

2) dbanie o czystość i porządek na terenie miejsc gromadzenia odpadów; 

3) ustawienie pojemników na równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota; 

4) wystawienie odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem 

odbioru. 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 3 – Poz. 2466



Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13.1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych oraz bioodpadów dla nieruchomości 

mieszkalnych jednorodzinnych powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, dla nieruchomości 

mieszkalnych wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień, natomiast dla nieruchomości niezamieszkałych 

w zależności od potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

2. Odbiór odpadów zbieranych selektywnie w zakresie papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali  

i opakowań wielomateriałowych oraz szkła powinien być dokonywany nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

3. Częstotliwość odbierania koszy ulicznych nie może być mniejsza niż jeden raz w tygodniu, z zastrzeżeniem,  

że może być zwiększona w celu niedopuszczania do przepełnienia koszy. 

§ 14.1. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych:  

1) odpady zmieszane należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i udostępnić w terminie 

odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) papier i tekturę, należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach w kolorze 

niebieskim i przekazać w terminie odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub przekazać 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz metale należy gromadzić w przeznaczonych 

do tego celu pojemnikach lub workach w kolorze żółtym i przekazać w terminie odbioru przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) szkło należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach w kolorze zielonym  

i przekazać w terminie odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) bioodpady gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach w kolorze brązowym  

i przekazać w terminie odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne lub przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 14 ust. 2; 

6) przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub 

przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

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 igieł i strzykawek należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

8) odpady niebezpieczne, chemikalia, baterie zużyte akumulatory oraz zużyte opony należy przekazać do punktu 

ich sprzedaży lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu ich sprzedaży lub do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym 

terminem odbioru, w granicach nieruchomości, w sposób umożliwiający bezpośredni dojazd pojazdu realizującego 

usługę odbierania tych odpadów lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

12) tekstylia i odzież należy gromadzić w specjalnie do tego celu pojemnikach lub przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

2. W przypadku właścicieli nieruchomości jednorodzinnych dopuszcza się możliwość kompostowania 

bioodpadów we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach oraz zwalnia się właścicieli takich 

nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

3. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach 

betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

4. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych do kompostowania. 
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5. Kompostowanie nie powinno powodować uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania  

na środowisko, a umiejscowienie kompostownika powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 15.1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe 

powinno odbywać się z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiornika i wypływowi tych nieczystości do ziemi 

i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ze zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji 

eksploatacji. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 16. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 

podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

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. 

§ 17.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych 

przez zwierzę z terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń do szczelnych 

worków i wyrzucenie ich do specjalnego pojemnika lub kosza na śmieci. Obowiązek ten nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.  

2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być prowadzone na smyczy, a w przypadku psa 

rasy uznawanej za agresywną na smyczy oraz w kagańcu. 

3. Zwierzęta domowe należy trzymać w odpowiedniej odległości od piaskownic, na terenach przeznaczonych  

do zabaw dzieci trzymać je na smyczy. 

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 

§ 18. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich wyłącznie na działkach zabudowanych budynkami 

jednorodzinnymi wolnostojącymi.  

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości dla innych użytkowników 

nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich oraz nie może powodować zagrożenia sanitarnego 

i porządkowego otoczenia, zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody. 

3. Pnie pszczele powinny znajdować się w odległości co najmniej 30 m od granicy sąsiedniej posesji 

zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi oraz dróg 

publicznych. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 19.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na których zlokalizowane są:  

1) budynki wielolokalowe; 

2) nieruchomości, na terenie których prowadzone są usługi związane z gastronomią lub prowadzona jest 

sprzedaż artykułów żywnościowych; 

3) zakłady produkcyjne. 

2. Deratyzację przeprowadzać należy dwa razy w roku w terminie od 1 kwietnia do 21 kwietnia oraz  

od 1 października do 21 października. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy.  
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§ 21. Traci moc uchwała nr XLIV/644/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nysa (Dz. U. Woj. Op. z 2017 r. poz. 2840). 

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r.  

  

 Przewodniczący Rady 

 

Paweł Nakonieczny 
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