
UCHWAŁA NR XXXII/402/2013
RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska Poręba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z póź.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 391), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miejska 
w Szklarskiej Porębie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska Poręba 
o następującej treści: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska Poręba zwany dalej 
„regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szklarska 
Poręba, a w szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości, oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej; 

7) wyznaczenie obszarów polegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu 
sanitarno – higienicznego poprzez: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym 
regulaminie; 

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od 
ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów; 

3) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów: 
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a) papieru; 

b) metalu, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) opakowań wielomateriałowych, 

e) szkła opakowaniowego 

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

g) odpadów zielonych, 

h) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

i) zużytych baterii i akumulatorów, 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

m) zużytych opon, 

n) tekstyliów, w tym ubrań 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: niezwłoczne uprzątnięcie 
błota, śniegu , lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym 
z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na terenie miasta; 

§ 4. 1. Mycie samochodów poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach 
o utwardzonym podłożu, przy użyciu środków ulegających biodegradacji i pod warunkiem, że powstające 
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mycie dotyczy nadwozia samochodu. 

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone pod 
warunkiem, że: 

1) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw; 

2) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do 
tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia , zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych 
urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 
w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniając ilość 
wytworzonych odpadów i ilość osób z nich korzystających oraz pojemników lub worków do selektywnej 
zbiórki odpadów. 

§ 6. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie miasta to: 

1) znormalizowane zamykane pojemniki przenośne o pojemności od 110 l lub worki o pojemności 120 l; 

2) kosze uliczne o pojemności od 60 l; 

3) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności od 2,5 m3 

2. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny 
zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązany jest do 
zbierania na terenie nieruchomości wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób: 
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a) szkło – w osobnym pojemniku lub worku koloru niebieskiego; 

b) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) - w pojemnikach koloru brązowego lub 
workach koloru czarnego; 

c) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – w pojemnikach; 

2. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów ma możliwość 
przekazywania do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. „gniazd” zlokalizowanych na 
terenie miasta, w następujący sposób: 

a) do pojemników koloru niebieskiego – papieru i opakowań wielomateriałowych; 

b) do pojemników koloru zielonego – szkła; 

c) do pojemników koloru żółtego oraz pojemników siatkowych – opakowań z tworzyw sztucznych. 

3. Korzystanie z pojemników i worków do segregacji musi być zgodne z ich przeznaczeniem. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania we własnym zakresie pozostałych 
odpadów zebranych selektywnie, w tym w szczególności: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, opon, chemikaliów, przeterminowanych leków, tekstyliów, akumulatorów 
i baterii do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta. 

5. Na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady bezpośrednio do nieruchomości nie 
jest możliwy, ze względu na warunki terenowe oraz na terenach Karkonoskiego Parku Narodowego, 
właściciele nieruchomości mają obowiązek odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane, w terminach 
ustalonych harmonogramem, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze, którą porusza się 
samochód operatora/przedsiębiorcy. 

§ 8. 1. Łączna pojemność minimalna pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 12 ust. 
1 i ust. 2, powinna wynosić: 

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na każdego mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l 
na każdą nieruchomość; 

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych, – co najmniej 3 l na 
każdego ucznia, dziecko, pracownika, 

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdego pracownika, nie mniej 
jednak niż jeden pojemnik 110 l; 

4) dla lokali i punktów handlowych –25 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na 
lokal, punkt 

5) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, 

6) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik 110 l; 

7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki, pokoje gościnne, apartamentowce – co najmniej 
20 l na jedno łóżko, 

8) dla targowisk – co najmniej 15 l na każdego pracownika,; 

9) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej, organów administracji samorządowej – co 
najmniej 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż jeden pojemnik 110 l, 

10) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 

2. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu 
budowlanego oraz spalania odpadów w pojemnikach i kontenerach. 

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady komunalne 
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 
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4. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie z § 22 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

5. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w łatwo dostępnych 
zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący 
uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem, 
wjazdem na teren nieruchomości , 

7. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp 
do pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

8. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać miejsce ustawienia pojemników w czystości 
i porządku. 

9. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

10. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku 
pielęgnacji zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem 
dla własnego wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 9. Zarządcy dróg o intensywnym ruchu pieszych oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
tereny lub obiekty służące do użytku publicznego takie jak: place zabaw, parkingi, przystanki komunikacji 
publicznej itp., mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych na odpady 
o pojemności od 60 litrów w ilości zapewniającej czystość i porządek na danym terenie. 

§ 10. Nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających 
wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z póź. zm.). 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego . 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
z nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez uprawniony podmiot. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się zmieszanych 
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gastronomiczną, hotelarską lub działalność 
użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości co najmniej jeden raz w tygodniu. 

3. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach. 

4. Segregowane odpady komunalne –szkło, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy 
wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, co najmniej raz w miesiącu lub dostarczyć do 
zbiorczych punktów segregacji odpadów tzw. „gniazd” albo do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
zlokalizowanych na terenie gminy. 
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5. Odpady ulegające biodegradacji - w tym odpady zielone zebrane w odpowiednich pojemnikach lub 
workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem jednak nie rzadziej niż raz na 
tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie. 

6. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym 
dwa razy do roku bezpośrednio z terenu nieruchomości, zgodnie z ustalonym harmonogramem, lub w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy w dowolnym terminie. Zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również bezpłatnie przekazany do punktów sprzedaży sprzętu oraz 
do punktów serwisowych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi. Informację o terminie odbioru 
odpadów z nieruchomości podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym dwa razy do roku z terenów 
nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub mogą być przekazywane 
w dowolnym terminie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie 
gminy. Informację o terminie odbioru odpadów z nieruchomości podaje się do wiadomości mieszkańców 
w sposób zwyczajowo przyjęty. 

8. Opony i chemikalia należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowanego na 
terenie gminy. 

9. Tekstylia, w tym ubrania - należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, zlokalizowanego 
na terenie gminy. 

10. Odpady budowlane poza placem budowy i odpady rozbiórkowe: 

1) powstające w nieruchomościach zamieszkałych w związku z prowadzeniem drobnych prac remontowych, 
w ilości nie przekraczającej 100 kg rocznie należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, w ramach ponoszonej opłaty; 

2) powstające w nieruchomościach niezamieszkałych należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach na 
odpady budowlane, a następnie przekazać uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej umowy, 
zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym. 

11. Przeterminowane leki winny być oddane do wyznaczonych pojemników, zlokalizowanych w aptekach 
na terenie gminy, wykaz aptek udostępniony będzie na oficjalnej stronie internetowej miasta. 

12. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do 
oznakowanych pojemników, zlokalizowanych na terenie gminy lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
zlokalizowanego na terenie miasta. 

§ 13. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością 
zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływ tych nieczystości do ziemi i wód 
gruntowych, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące. 

2. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy 
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych, wydane przez Burmistrza Szklarskiej Poręby. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uzyskania, przechowywania i okazania na zasadach 
określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dowodów usunięcia odpadów 
komunalnych oraz dowodów opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5.
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, dotyczące innych wymagań wynikających 

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości 
mogą być zagospodarowane we własnym zakresie i na własne potrzeby poprzez poddanie ich procesowi 
kompostowania w przydomowym kompostowniku, w sposób nie powodujący uciążliwości. 

2. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych obowiązani 
są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań). 
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3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę 
możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych 
odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób selektywny. 

Rozdział 6.
Obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 
swojej nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 
i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w 
kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Warunki określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić 
zagrożenie dla ludzi. Zabronione jest: 

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się na zewnątrz, 

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci, 

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 
gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których 
administracje wprowadziły ten zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych i psów 
towarzyszących osobom niepełnosprawnym). 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

6. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego grzebowiska 
zwłok zwierzęcych lub najbliżej położonej spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

§ 16. 1. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, świnie, 
owce, drób, króliki i pszczoły na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, za wyjątkiem chowu i hodowli 
zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich. 

2. Dopuszcza się możliwość chowu królików, drobiu i innego ptactwa domowego w przydomowych 
ogródkach w istniejących zabudowaniach gospodarczych dla własnych potrzeb, po uzyskaniu zgody 
właściciela nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej, bądź podmiotu działającego w imieniu właściciela. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania 
usług przewozowych i rekreacyjnych wynikających z zarejestrowanej działalności i stanowiących źródło 
utrzymania posiadaczy zwierząt. 

§ 17. 1. Zezwala się na chów i hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
w strefie przedmieść, w zabudowie jednorodzinnej. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do: 

1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 
z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego regulaminu; 

2) niepowodowania zanieczyszczania terenu nieruchomości, dróg oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych; 
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3) niepowodowania przez prowadzony chów i hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na 
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odór; 

4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

§ 18. 1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, tereny chowu, hodowli i bezpośrednie jej otoczenie 
winno być utrzymywane w czystości. 

2. Wydaliny zwierząt, obornik, gnojowica, odpady i inne nieczystości pochodzące z chowu i hodowli, 
gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, powinny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym 
podłożu, zgodnie z §34-36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.), przy czym w/w miejsca składowania winny być usytuowane w na tyle dużej odległości od 
skupisk ludzkich i granic nieruchomości sąsiednich, aby nie powodowało to uciążliwości dla otoczenia. 

3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone siatką drucianą lub w inny sposób 
uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 19. 1. Obowiązkową deratyzacja objęty jest obszar całej gminy. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona raz w roku – w drugiej połowie 
października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szklarskiej Poręby. 

§ 21. Traci moc obowiązująca uchwała nr XIII/117/07 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 
września 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szklarska Poręba. 

§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie:
Z. Kubiela
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