
 

 

UCHWAŁA NR XLI/348/2017 

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

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

w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) oraz po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Strzelcach Opolskich uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VIII/45/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie (Dz. Urz. Woj. 

Opolskiego poz. 1150). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Opolskiego. 

  

 Przewodnicząca  

Rady Miejskiej 

 

Gabriela Puzik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 grudnia 2017 r.

Poz. 3371



Załącznik do uchwały nr XLI/348/2017 

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce Opolskie. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289); 

2) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 4 ustawy; 

3) nieruchomościach zamieszkałych - rozumie się przez to nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; 

4) nieruchomości niezamieszkałych - rozumie się przez to nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne; 

5) nieruchomościach mieszanych - rozumie się przez to nieruchomości w części zamieszkałe i w części 

niezamieszkałe; 

6) sezonie letnim - rozumie się przez to okres od 1 kwietnia do 31 października; 

7) sezonie zimowym - rozumie się przez to okres od 1 listopada do 31 marca; 

8) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć poremontowe materiały konstrukcyjne, 

izolacyjne powstałe w gospodarstwach domowych w szczególności gruz ceglany, gruz betonowy, tynki, 

tapety, płyty kartonowo-gipsowe, płytki ceramiczne; 

9) harmonogramie - rozumie się przez to harmonogram wywozu odpadów obowiązujący na terenie Gminy 

Strzelce Opolskie; 

10) Gminie - rozumie się przez to Gminę Strzelce Opolskie. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości należy do właściciela i realizowane jest poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale 4 regulaminu pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  

i technicznym; 

2) gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach w odpowiednich pojemnikach lub 

workach (w określonych przypadkach) i przekazywanie firmie odbierającej odpady komunalne z terenu 

Gminy Strzelce Opolskie; 

3) zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura, 

b) szkło i opakowania szklane, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) metale, 

e) opakowania wielomateriałowe, 

f) odpady ulegające biodegradacji, 
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g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) popiół, 

j) zużyte akumulatory i baterie, 

k) przeterminowane leki i chemikalia, 

l) tekstylia, 

m) zużyte opony, 

n) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

o) inne, niewymienione wyżej odpady niebezpieczne, które określone są w regulaminie punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; 

4) przekazywanie odpadów komunalnych zebranych selektywnie (wymienionych w pkt 3 lit. a - i) i odpadów 

zmieszanych firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Strzelce Opolskie w terminach 

wyznaczonych w harmonogramie; 

5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie (wymienionych w pkt 3) do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sytuacji, gdy ich przekazanie w terminie wyznaczonym  

w harmonogramie jest niemożliwe lub w przypadku ilości przekraczającej pojemności pojemników lub 

worków odbieranych sprzed posesji; 

6) systematyczne usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przede wszystkim z części tych nieruchomości, które służą do użytku publicznego w sposób 

zapewniający należytą staranność. 

§ 4. Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 

dokonywane na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz 

uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe w związku z tymi czynnościami odpady usuwane będą w sposób zgodny 

z obowiązującym na terenie gminy systemem ich zbierania. 

§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w sposób 

selektywny, zgodnie zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

§ 6. Wobec objęcia obowiązkiem selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji zabrania się 

spalania pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia  

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.). 

Rozdział 3 

Ogólne zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

§ 7.1. Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania wielomateriałowe 

należy w miarę możliwości trwale zgnieść przed ich włożeniem do worka lub pojemnika. 

2. Odpowiednie frakcje odpadów należy gromadzić w następujący sposób: 

1) papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - pojemnik lub worek koloru 

żółtego z opisem „Papier, metale i tworzywa sztuczne”; 

2) szkło i opakowania szklane - pojemnik lub worek koloru zielonego z opisem „Szkło”; 

3) odpady zmieszane - pojemnik koloru czarnego z opisem „Odpad zmieszany”; 

4) popiół - pojemnik w kolorze szarym lub metalicznym z opisem „Popiół”; 

5) odpady ulegające biodegradacji - pojemnik lub worek w kolorze brązowym z opisem „Bio”. 

3. Dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia odpadów w innej kolorystyce aniżeli opisana w ust. 2 

pod warunkiem zastosowania czytelnego oznaczenia pojemnika zgodnie z opisem, o którym mowa w ust. 2. 

§ 8.1. Odpady komunalne zmieszane podlegają odbiorowi w miejscu ich wytworzenia. 
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2. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy bezpłatnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (nieruchomości zamieszkałe) lub innemu podmiotowi zagospodarowującemu te odpady 

(nieruchomości niezamieszkałe). 

Rozdział 4 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych warunki ich rozmieszczania  

i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

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

w szczególności poprzez jej wyposażenie w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 

uwzględniającej: 

1) ilość wytwarzanych odpadów; 

2) ilość osób z niej korzystających; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

§ 10.1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) pojemniki metalowe o pojemności 110 l, 1100 l, 5000 l (KP-5) oraz 7000 l (KP-7); 

3) worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, przy czy worki o pojemności 60 l i 80 l 

dotyczą tylko odpadów ulegających biodegradacji; 

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l; 

5) worki typu „big - bag” o pojemności min. 1 m³ na odpady budowlane. 

2. Pojemniki wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 powinny spełniać poniższe wymagania: 

1) być odporne na promieniowanie UV, niskie temperatury i nagrzewanie; 

2) być przystosowane do łatwego przemieszczania oraz posiadać szczelnie zamykaną klapę; 

3) spełniać wymagania normy PN - EN 840; 

4) mieć ujednoliconą kolorystykę i opis, dostosowane do frakcji odpadu zgodnie z § 7 regulaminu. 

3. Worki, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powinny spełniać poniższe wymagania: 

1) być wykonane z surowca LDPE; 

2) mieć odpowiednią wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne; 

3) mieć ujednoliconą kolorystykę i opis, dostosowane do frakcji odpadu zgodne z § 7 regulaminu. 

4. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 4, powinny spełniać poniższe wymagania: 

1) być zabezpieczone przed wysypywaniem się z nich odpadów oraz opadami atmosferycznymi; 

2) być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 50 m, zaś na terenie sołectw kosze uliczne winny 

znajdować się przed budynkami użyteczności publicznej i obsługi ludności; 

3) być rozmieszczone w miejscach niepowodujących zaburzenia ruchu pieszych i pojazdów mechanicznych  

z możliwością swobodnego ich opróżniania. 

§ 11.1. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być ustawione na twardej, równej, zabezpieczonej przed 

zbieraniem się wody i innych zanieczyszczeń powierzchni, w sposób niepowodujący trudności i uciążliwości 

dla mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki i worki w dniu wywozu, wystawiając  

je przed posesję, we wskazanym w harmonogramie terminie odbioru odpadów komunalnych, w godz. 6.00 - 22.00, 

w takim miejscu, aby był najbliższy dojazd do pojemników pojazdu odbierającego, bez konieczności wejścia 

na teren nieruchomości pracowników firmy odbierającej odpady bądź też przy otwartej bramie lub furtce  

w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek pojemników. 
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3. Gmina Strzelce Opolskie prowadzi system selektywnej zbiórki odpadów poprzez wprowadzone zestawy 

pojemników (tzw. dzwony) w miejscach publicznie dostępnych. Pojemniki te stanowią uzupełnienie selektywnej 

zbiórki odpadów prowadzonej na terenie gminy. 

§ 12.1. Ustala się minimalną wielkość pojemników przeznaczonych do obierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych: 

1) jeden pojemnik o pojemności 120 l - nieruchomość zamieszkała od 1 do 5 osób; 

2) dwa pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik 240 l - nieruchomość zamieszkała przez więcej niż 5 osób. 

2. Ustala się minimalne wielkości pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wyposażona 

nieruchomość niezamieszkała: 

1) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 7 litrów na każde dziecko, ucznia, nauczyciela, 

opiekuna i pracownika; 

2) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 15 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

3) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż jeden pojemnik 240 l; 

4) dla zakładów rzemieślniczych, handlowych i usługowych - nie mniej niż 24 l na jednego pracownika, przy 

czym minimalna wielkość pojemnika na odpady przypadającego na każdy punkt wynosi 120 l; 

5) dla zakładów produkcyjnych - nie mniej niż jeden pojemnik o wielkości 120 l na każdych 10 pracowników. 

Rozdział 5 

Częstotliwość i zasady usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

§ 13. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem, 

w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 14.1. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości jednorodzinnych: 

1) w sezonie letnim: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) w sezonie zimowym: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości wielorodzinnych  

do 4 lokali mieszkalnych: 

1) w sezonie letnim: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na tydzień; 
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2) w sezonie zimowym: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości wielorodzinnych powyżej  

4 lokali mieszkalnych: 

1) w sezonie letnim: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

b) szkło - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) w sezonie zimowym: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

b) szkło - nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

4. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych  

na terenie miasta Strzelce Opolskie (wraz z sołectwami położonymi na terenie Strzelec Opolskich): 

1) w sezonie letnim: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) w sezonie zimowym: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

5. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości wielorodzinnych  

i niezamieszkałych położonych na terenie sołectw Gminy Strzelce Opolskie: 

1) w sezonie letnim: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 
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c) papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

2) w sezonie zimowym: 

a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) szkło - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) papier, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

d) popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

e) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 15.1. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

odbywać się będzie z następującą częstotliwością: 

1) odpady wielkogabarytowe - trzy razy w roku z każdego typu nieruchomości; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku z każdego typu nieruchomości w wyznaczonych 

miejscach na terenie: 

a) miasta Strzelce Opolskie (wraz z sołectwami należącymi do Strzelec Opolskich) - 3 punkty, 

b) sołectw Gminy Strzelce Opolskie - 1 punkt na każde sołectwo. 

2. Odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów niebezpiecznych można pozbywać się również poprzez: 

1) przekazywanie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) wyrzucanie do pojemników znajdujących się w aptekach (w przypadku leków), szkół (w przypadku 

zużytych baterii) lub innych obiektach, w których znajdują się pojemniki na wyżej wskazane odpady. 

3. Zużyte opony podlegają odbiorowi wyłącznie w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

§ 16.1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwić wypływ 

nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości 

ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia 

nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 

wody. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych 

powinna wynikać z ich instrukcji obsługi. 

3. Unieszkodliwianie osadów ściekowych, o których mowa w ust. 2, odbywa się na terenie instalacji 

zarządzanej przez Strzeleckie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. Gospodarka odpadami w Gminie Strzelce Opolskie zgodnie z WPGO opiera się na wskazanych  

w planie regionach gospodarki odpadami (RGO). Odpady komunalne zmieszane, odpady z pielęgnacji terenów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania zagospodarowywane 

są wyłącznie w ramach regionu południowo-wschodniego. 

§ 18. Należy dążyć do: 

1) ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji - w tym celu dopuszcza się kompostowanie 

odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby,  

a w przypadku braku możliwości kompostowania na terenie nieruchomości, odpady te należy dostarczyć do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub gromadzić w przeznaczonych do tego celu 

oznakowanych pojemnikach lub workach; 

2) zapobiegania powstawaniu odpadów; 

3) wykorzystania odpadów w procesie recyklingu, odzysku; 

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 3371



4) unieszkodliwiania odpadów, których nie można przetworzyć innymi metodami; 

5) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów; 

6) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 19.1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności 

niepozostawiania ich bez nadzoru. 

3. Za zachowanie zwierząt domowych poza nieruchomościami ich posiadaczy odpowiada ich właściciel. 

§ 20. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) przestrzeganie zakazu wprowadzania zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, na kąpieliska 

miejskie, do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej oraz 

obsługi ludności, w szczególności do urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół  

i placówek wychowawczych, placówek kulturalno - oświatowych, o ile władający tymi placówkami nie 

postanawia inaczej, przy czym z zakazu zwolnione są osoby korzystające z psów przewodników; 

2) prowadzenie psów na uwięzi oraz nałożenie kagańca psu rasy uznawanej za agresywną zgodnie  

 

z odrębnymi przepisami lub stwarzającemu zagrożenie dla innych osób; 

3) skuteczne zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub 

stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu tabliczką 

ostrzegawczą z napisem np. „Uwaga! Zły pies” lub z tabliczką z rysunkiem psa; 

4) posiadanie zaświadczenia o aktualnym szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie; 

5) prowadzenie psa na smyczy; w miejscach mało uczęszczanych dopuszcza się prowadzenie psa bez smyczy 

pod warunkiem, że jest on w kagańcu, a właściciel lub opiekun sprawuje opiekę nad jego zachowanie; 

6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych, przy 

czym obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników. 

§ 21. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania ich bezdomności reguluje odrębna 

uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich. 

Rozdział 8 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 22.1. Zakazuje się chowu, hodowli i przetrzymywania zwierząt gospodarskich, w tym w szczególności: 

bydła, koni, trzody chlewnej, owiec, kóz, zwierząt futerkowych, strusi oraz drobiu i pszczół w Strzelcach 

Opolskich na terenie zabudowy wielorodzinnej i na obszarze ograniczonym ulicami: Stawowa, Dworcowa, 

Powstańców Śląskich, Ligonia, Opolska, Gogolińska, Agatowa, Henryka Pobożnego, Bursztynowa, 

Kazimierza Wielkiego, Adama Mickiewicza, Poprzeczna, Parkowa, Jana Rychla, Krakowska, Stawowa oraz  

na terenach stanowiących ogrody działkowe. 

2. Prowadzenie chowu, hodowli i przetrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałym obszarze Gminy 

Strzelce Opolskie musi odbywać się z zapewnieniem wymogów określonych w odrębnych przepisach, w tym 

sanitarnych, budowlanych, weterynaryjnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt. 

3. Prowadzący chów, hodowlę i utrzymujący zwierzęta gospodarskie powinni zapewnić w szczególności: 

1) gromadzenie nieczystości zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zapewnienie ich usuwania bez 

powodowania zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) odpowiednie pomieszczenia gospodarskie dla zwierząt; 

3) niepowodowanie dla sąsiednich nieruchomości uciążliwości m.in. takich jak odór lub hałas; 
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4) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach  

i innych miejscach publicznych. 

4. Nawozy naturalne stanowiące m. in. obornik, gnojówkę i gnojowicę przeznaczone do rolniczego 

wykorzystania nie mogą być stosowane: 

1) w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących budynków mieszkalnych oraz obiektów użyteczności 

publicznej, przy czym odległość ta może być mniejsza po otrzymaniu uprzedniej zgody właścicieli 

nieruchomości tych budynków i obiektów; 

2) w niedzielę, święta i dni je poprzedzające. 

§ 23.1. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomością, na której dozwolone 

jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich: 

1) dla bydła, koni i strusi - 50 arów; 

2) dla kóz, owiec i trzody chlewnej - 10 arów; 

3) dla drobiu i zwierząt futerkowych - 5 arów. 

2. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od drogi publicznej, wewnętrznej 

lub innej dojazdowej oraz budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. 

Rozdział 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 24.1. Właściciel nieruchomości położonej na obszarze Gminy Strzelce Opolskie zobowiązany jest  

do przeprowadzania corocznej deratyzacji nieruchomości w terminach: 

1) wiosennym - od 21 marca do 5 kwietnia; 

2) jesiennym - od 15 października do 29 października. 

2. W uzasadnionych przypadkach z przyczyn sanitarno - zdrowotnych mogą być ustalane dodatkowe 

terminy deratyzacji. 
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