
 

 

UCHWAŁA NR XX/133/20 

RADY GMINY KUNICE 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kunice 

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

(Dz. U. z 2020r., poz. 1439 t.j.) uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Kunice. 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach 

przeznaczonych od użytku publicznego. 

§ 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru 

odpadów komunalnych w postaci: 

1) metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych 

z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

2) papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury , 

3) szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, 

4) popiołu, 

5) ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

6) przeterminowanych leków, 

7) chemikaliów, 

8) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

9) zużytych baterii i akumulatorów, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

12) zużytych opon, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

14) tekstyliów i odzieży, 

15) niesegregowanych (zmieszanych). 
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§ 2. Odpady niesegregowane (zmieszane) nie mogą zawierać rodzajów odpadów wymienionych w § 1  

ust. 1-14. 

§ 3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości,  

są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na odpady określone w § 1 pkt 5. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne poza odbiorem 

odpadów z terenu nieruchomości mają możliwość oddzielnego gromadzenia odpadów do odbioru w Punktach 

Gromadzenia Odpadów oraz w Gminnych Punktach Elektroodpadów stanowiących ogólnodostępne pojemniki 

rozmieszczone na terenie Gminy Kunice, służące do selektywnego gromadzenia odpadów, zgodnie  

z ich przeznaczeniem. 

§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części własnych nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 6. Zabrania się składowania odpadów wymienionych w § 5 na terenie pasa drogowego, przydrożnym pasie 

zieleni lub koszach ulicznych. 

§ 7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenach 

o utwardzonej, szczelnej nawierzchni, posiadających odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej  

lub zbiornika bezodpływowego, przy użyciu środków ulegających biodegradacji i w części obejmującej 

wyłącznie nadwozie. 

§ 8. Zabrania się prowadzenia prac mogących powodować zanieczyszczenie środowiska, a związanych 

z naprawą pojazdów, poza miejscami do tego przeznaczonymi. Odpady powstające w wyniku naprawy pojazdów 

samochodowych powinny być unieszkodliwiane zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych 

§ 9. Ustala się jednolitą kolorystykę pojemników oraz worków do gromadzenia odpadów komunalnych: 

1) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemnik lub worek żółty oznaczony 

napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury 

- pojemnik lub worek niebieski oznaczony napisem „Papier”, 

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - pojemnik lub worek zielony oznaczony 

napisem „Szkło”, 

4) popioł - pojemnik lub worek czarny oznaczony napisem „Popiół”, 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemnik lub worek 

brązowy oznaczony napisem „Bio”, 

6) odpady niesegregowane (zmieszane) - pojemnik lub worek czarny, szary, grafitowy lub ocynkowany 

oznaczony napisem „Niesegregowane zmieszane”. 

§ 10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być szczelne i wykonane z tworzywa 

sztucznego lub metalu oraz przystosowane do opróżnienia mechanizmem załadowczym pojazdu podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Określa się następujące parametry pojemników, 

kontenerów, koszy ulicznych oraz worków: 

1) pojemniki o pojemności od 60 litrów do 1100 litrów, zamykane otwory wsypowe oraz szczelność, 

2) kontenery o pojemności od 7 m³ do 10 m³, zamykane otwory wsypowe oraz szczelność, 

3) kontenery odkryte o pojemności od 7 m³ do 40 m³, 

4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych o pojemności od 1,3 m³ do 2,5 m³, opróżniane 

za pomocą dźwigu bocznego lub w inny sposób, naziemne lub podziemne, 

5) kosze uliczne o pojemności od 35 litrów do 100 litrów, 
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6) pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów niebezpiecznych o pojemności od 10 litrów do 1100 

litrów, 

7) worki z folii o pojemności od 30 litrów do 240 litrów, z tym że worki przeznaczone dla odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów muszą być biodegradowalne. 

§ 11. Pojemność pojemników przeznaczonych od zbierania odpadów powinna być dostosowana do ilości 

wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów i częstotliwości ich opróżniania. 

§ 12. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania miejsca gromadzenia odpadów na terenie jego 

nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez systematyczne sprzątanie odpadów 

zgromadzonych poza pojemnikami lub workami do gromadzenia odpadów. 

§ 13. Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 

§ 14. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz zarządcy dróg publicznych, 

wzdłuż których znajdują się ciągi piesze, wyposażają je w kosze uliczne na terenie zabudowanym, w odległości 

maksymalnie 300 m od kolejnego pojemnika. 

§ 15. Pojemniki określone w § 14 muszą być przymocowane na stałe do podłoża lub posiadać właściwości 

zapobiegające ich przemieszczeniu. 

§ 16. Ustala się minimalne pojemności pojemników i worków oraz średnie tygodniowe ilości odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mieszanych oraz 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe wyłącznie przez część roku w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały. 

§ 17. Ustala się minimalne pojemności pojemników i średnie tygodniowe ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie nieruchomości niezamieszkałych w załączniku numer 2 do niniejszej uchwały. 

§ 18. Ustala się, że minimalna pojemność pojemników w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej 

powyżej 5 osób, nie powinna być mniejsza niż iloczyn średniej tygodniowej normy wytwarzanych odpadów na 

jedną osobę, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość. 

Rozdział 3. 

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

§ 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

§ 20. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości i przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - właściciele nieruchomości 

zamieszkałych przekazują do odbioru z nieruchomości oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych 

oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru 

nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury - 

właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do odbioru z nieruchomości oraz do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują 

z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła - właściciele nieruchomości zamieszkałych 

przekazują do odbioru z nieruchomości oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5618



przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru 

nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

4) popiół - należy przekazywać do odbioru z nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - właściciele nieruchomości 

zamieszkałych przekazują do odbioru z nieruchomości oraz do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych 

oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. W zakresie budynków 

mieszkalnych wielolokalowych należy przekazywać do odbioru w okresie od kwietnia do października 

nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

W zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przekazywać do odbioru w okresie od kwietnia 

do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, 

6) odpady niesegregowane (zmieszane) - należy przekazywać do odbioru z nieruchomości. W zakresie 

budynków mieszkalnych wielolokalowych należy przekazywać do odbioru w okresie od kwietnia  

do października nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie. W zakresie budynków mieszkalnych jednorodzinnych należy przekazywać do odbioru w okresie 

od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od listopada do marca 

nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

7) przeterminowane leki - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do pojemników znajdujących 

się w wyznaczonych aptekach, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach, 

natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych 

do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa 

razy w roku, 

8) chemikalia - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części 

niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Chemikalia 

powinny być przekazywane w oryginalnych opakowaniach. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej  

niż dwa razy w roku, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują 

z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

10) zużyte baterie i akumulatory - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach, Gminnych Punktów Elektroodpadów oraz 

podmiotom je wprowadzającym w rozumieniu właściwych przepisów. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują 

z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują 

z nieruchomości, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach, Gminnych 

Punktów Elektroodpadów lub w miejscu wyznaczonym dla określonej zbiórki publikowanym na witrynie 

internetowej www.kunice.pl  oraz podmiotom je wprowadzającym w rozumieniu właściwych przepisów. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku 

publicznego przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach, z nieruchomości lub w miejscu 

wyznaczonym dla określonej zbiórki publikowanym na witrynie internetowej www.kunice.pl. Właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego 

przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 
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13) zużyte opony - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Ziemnicach lub podmiotom je wprowadzającym w rozumieniu właściwych 

przepisów. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz 

przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru 

nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - właściciele nieruchomości 

zamieszkałych przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku 

publicznego przekazują z nieruchomości. Należy przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

15) tekstylia i odzież - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części 

niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Należy 

przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

16) odpady niebezpieczne - właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych w Ziemnicach. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub w części 

niezamieszkałych oraz przeznaczonych do użytku publicznego przekazują z nieruchomości. Należy 

przekazywać do odbioru nie rzadziej niż dwa razy w roku, 

17) odpady z koszy ulicznych - ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, należy 

przekazywać do odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 21. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności  

przy pomocy kompostowników przydomowych, zapewniających dostęp powietrza do poszczególnych warstw 

kompostu lub w formie pryzmy gdzie materiał biodegradowalny należy układać warstwowo, zapewniając dostęp 

powietrza do każdej z warstw. 

§ 22. Kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie można prowadzić w dołach  

lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza. 

§ 23. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości, z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika bezodpływowego. 

§ 24. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych ze zbiorników 

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni. 

§ 25. Pojemniki, worki i inne urządzenia na odpady w dniu odbioru, muszą być ustawione w zewnętrznej 

części nieruchomości w wydzielonym miejscu, widocznym i dostępnym dla podmiotu odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, bez konieczności wejścia na jej teren. W razie braku możliwości 

organizacji miejsca gromadzenia odpadów, w dniu odbioru należy każdorazowo udostępniać urządzenia  

do ich gromadzenia na zewnątrz nieruchomości, z zastrzeżeniem § 26-28. 

§ 26. W przypadku braku możliwości dojazdu do miejsca ustawienia pojemników lub worków do zbierania 

odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę do godziny 6:00, bądź udostępnić 

w inny sposób uzgodniony z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

§ 27. Pojemniki lub worki należy ustawiać w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości, 

w szczególności przez zastawienie ciągów pieszych, dróg, miejsc parkingowych. 

§ 28. Worki przeznaczone do zbierania odpadów należy gromadzić w miejscu ustawienia pojemników  

lub innym uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłącznie 

w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru do godziny 6:00. 

§ 29. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym oraz sanitarnym poprzez ich 

mycie oraz dezynfekcję co najmniej raz w roku. 

§ 30. Pozostałe obowiązki dotyczące pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości, w tym z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, wynikają z art. 5 i 6 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 31. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca 

się zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach  

lub biogazowniach rolniczych. 

§ 32. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, zaleca się minimalizowanie 

używania opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania 

lub naprawy użytkowanych przedmiotów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną 

w odpowiednich przepisach. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 33. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić uciążliwości lub zagrożenia dla ludzi. 

Obowiązek ten należy wykonywać przez: 

1) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami, 

2) bieżące usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego 

użytku, w szczególności dróg, chodników, podwórek, parków i innych terenów zielonych . 

§ 34. Psy oraz pozostałe zwierzęta domowe w miejscach publicznych mogą przebywać wyłącznie pod 

nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 35. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

z wyjątkiem terenów spełniających kryteria określone w § 37. 

§ 36. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe. 

§ 37. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich z uwzględnieniem właściwych przepisów, pod warunkiem: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333), 

2) ograniczenia uciążliwości hodowli dla środowiska zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której 

jest prowadzona, 

3) utrzymywania zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości, 

4) stosowania zabezpieczeń uniemożliwiających przedostanie się zwierząt poza teren zajmowanej 

nieruchomości, 

5) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

6) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany  

dla ścieków, 

7) gromadzenia i usuwania nieczystości, które są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany w ustawie 

z dnia 10 lipca 2007r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2020r., poz. 796). 

§ 38. Odstępstwa od zakazów wymienionych w § 35, 36 i 37 dopuszczalne są tylko wtedy, gdy utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji przewidzianych prawem. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia 

§ 39. Ustala się, że obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 
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3) zabudowane obiektami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno-

spożywczych oraz magazynowania odpadów pochodzenia rolno-spożywczego, 

3) zabudowane obiektami użyteczności publicznej. 

§ 40. Deratyzację przeprowadza się w okresach kwiecień/maj oraz październik/listopad, z zastrzeżeniem  

§ 41. 

§ 41. Deratyzacja powinna być dokonana przez właściciela nieruchomości każdorazowo w przypadku 

wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 42. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kunice. 

§ 43. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała numer XXXIII/195/18 Rady Gminy 

Kunice z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Kunice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018r., poz. 506). 

§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Kunice: 

Andrzej Ostrowski 
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Załącznik numer 1 do Uchwały Rady Gminy Kunice numer XX/133/20 z dnia 30 września 2020r. 

Minimalne pojemności pojemników/worków wraz ze średnimi tygodniowymi ilościami wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, mieszanych i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wyłącznie przez część roku. 

 

Zabudowa jednorodzinna 

Metale, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe 

Odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i 

odpady opakowaniowe z tektury 

Odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła 
Popiół 

Odpady ulegające biodegradacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów 

Odpady zmieszane 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika lub 

worka  

(w litrach) 

Średnia 

tygodniowa 

ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

(w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika lub worka  

(w litrach) 

Średnia 

tygodniowa 

ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

(w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika lub 

worka  

(w litrach) 

Średnia 

tygodniowa 

ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

(w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika lub 

worka  

(w litrach) 

Średnia 

tygodniowa ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

(w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika lub 

worka  

(w litrach) 

Średnia 

tygodniowa ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

(w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika lub 

worka  

(w litrach) 

Średnia 

tygodniowa ilość 

wytwarzanych 

odpadów  

(w litrach) 

1 osoba 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 60 - 

2 osoby 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 

3 osoby 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 140 - 

4 osoby 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 180 - 

5 osób 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 240 - 

Zabudowa 

wielorodzinna/jednorodzinna 

powyżej 5 osób 

Nie mniejszy niż 

iloczyn średniej 

tygodniowej 

normy 

wytwarzanych 

odpadów przez 

jedną osobę oraz 

ilości osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

35 

Nie mniejszy niż 

iloczyn średniej 

tygodniowej 

normy 

wytwarzanych 

odpadów przez 

jedną osobę oraz 

ilości osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

35 

Nie mniejszy niż 

iloczyn średniej 

tygodniowej 

normy 

wytwarzanych 

odpadów przez 

jedną osobę oraz 

ilości osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

15 

Nie mniejszy niż 

iloczyn średniej 

tygodniowej 

normy 

wytwarzanych 

odpadów przez 

jedną osobę oraz 

ilości osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

10 

Nie mniejszy niż 

iloczyn średniej 

tygodniowej 

normy 

wytwarzanych 

odpadów przez 

jedną osobę oraz 

ilości osób 

zamieszkujących 

nieruchomość 

15 

Nie mniejszy 

niż iloczyn 

średniej 

tygodniowej 

normy 

wytwarzanych 

odpadów przez 

jedną osobę 

oraz ilości osób 

zamieszkującyc

h nieruchomość 

50 

Zabudowa mieszana 120 - 120 - 120 - 60 - 60 - 120 - 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/133/20 Rady Gminy Kunice z dnia 30 września 2020 r.
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Załącznik numer 1 do Uchwały Rady Gminy Kunice numer XX/133/20 z dnia 30 września 2020r. 

Domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane 

na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe wyłącznie przez 

część roku, 

Tereny rekreacyjne 

120 - 120 - 120 - 60 - 60 - 120 - 
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Załącznik numer 2 do Uchwały Rady Gminy Kunice numer XX/133/20 z dnia 30 września 2020r. 

Minimalne pojemności pojemników wraz ze średnimi tygodniowymi ilościami wytwarzanych odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych 

Charakter 

działalności 

Metale, w tym odpady 

opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe 

Odpady z papieru, w tym tektury, 

odpady opakowaniowe z papieru i 

odpady opakowaniowe z tektury 

Odpady ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła 
Popiół 

Odpady ulegające biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów 

Odpady zmieszane 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika 

lub worka 

(w litrach) 

Średnia tygodniowa 

ilość wytwarzanych 

odpadów (w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika 

lub worka 

(w litrach) 

Średnia tygodniowa 

ilość wytwarzanych 

odpadów (w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika 

lub worka 

(w litrach) 

Średnia tygodniowa 

ilość wytwarzanych 

odpadów (w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika 

lub worka 

(w litrach) 

Średnia tygodniowa 

ilość wytwarzanych 

odpadów (w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika 

lub worka  

(w litrach) 

Średnia tygodniowa 

ilość wytwarzanych 

odpadów (w litrach) 

Minimalna 

pojemność 

pojemnika 

lub worka  

(w litrach) 

Średnia tygodniowa 

ilość wytwarzanych 

odpadów (w litrach) 

Użyteczność 

publiczna, 

Placówki 

oświatowe, 

Żłobki, 

Przedszkola 

240 
2 na dziecko / 

pracownika 
240 

2 na dziecko / 

pracownika 
120 

1 na dziecko / 

pracownika 
60 

1 na dziecko / 

pracownika 
120 

1 na dziecko / 

pracownika 
360 

3 na dziecko / 

pracownika 

Gastronomiczna 120 15 na miejsce w lokalu 120 15 na miejsce w lokalu 60 7 na miejsce w lokalu 30 3 na miejsce w lokalu 120 10 na miejsce w lokalu 120 
25 na miejsce  

w lokalu 

Handlowa 120 
3 × powierzchnia w 

lokalu w m² 
120 

3 × powierzchnia w  

lokalu w m² 
60 

1 × powierzchnia w  

lokalu w m² 
30 

1 × powierzchnia w  

lokalu w m² 
60 

2 × powierzchnia  
120 

5 × powierzchnia  

lokalu w m² lokalu w m² 

Usługowa, 

Produkcyjna, 

Biura, 

Magazyny, 

Hurtownie, 

Place budowy 

60 15 × liczba pracowników 60 
15 × liczba 

pracowników 
30 

7 × liczba 

pracowników 
15 3 × liczba pracowników 60 

5 × liczba 

pracowników 
60 

20 × liczba 

pracowników 

Szpitalna, 

Hotelowa, 

Agroturystyczna, 

Pensjonaty, 

Domy opieki, 

Noclegownie, 

Schroniska, 

Hospicja 

770 15 × miejsce leżące 770 15 × miejsce leżące 360 7 × miejsce leżące 120 3 × miejsce leżące 360 10 × miejsce leżące 1100 25 × miejsce leżące 

Cmentarze 240 
5 na jedno miejsce 

pochówku 
240 

5 na jedno miejsce 

pochówku 
120 

2 na jedno miejsce 

pochówku 
60 

1 na jedno miejsce 

pochówku 
1100 

10 na jedno miejsce 

pochówku 
1100 

10 na jedno miejsce 

pochówku 

Ogrody 

działkowe: 
1100 20 na działkę 1100 10 na działkę 360 5 na działkę 120 2 na działkę 1100 10 na działkę 1100 20 na działkę 

Załącznik nr 2 do uchwaly nr XX/133/20 Rady Gminy Kunice z dnia 30 września 2020 r.
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Załącznik numer 2 do Uchwały Rady Gminy Kunice numer XX/133/20 z dnia 30 września 2020r. 

 

od 1 kwietnia do 

31 października 

od 1 listopada do 

31 marca 
360 5 na działkę 360 5 na działkę 240 2 na działkę 120 1 na działkę - - 360 5 na działkę 

Drogi publiczne - - - - - - - - - - 10 - 

Pozostała 120 

3 × powierzchnia lokalu 

w m² lub 15 × osoba 

wytwarzająca odpady 

120 

3 × powierzchnia lokalu 

w m² lub 15 × osoba 

wytwarzająca odpady 

60 

1 × powierzchnia 

lokalu w m² lub 7 × 

osoba wytwarzająca 

odpady 

30 

1 × powierzchnia lokalu 

w m² lub 3 × osoba 

wytwarzająca odpady 

60 

2 × powierzchnia 

lokalu w m² lub 5 × 

osoba wytwarzająca 

odpady 

120 

5 × powierzchnia 

lokalu w m² lub 20 × 

osoba wytwarzająca 

odpady 
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