
UCHWAŁA NR XXXVII/77/2012
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 27 listopada 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Rada Miejska Ząbkowice Śląskie uchwala, co 
następuje: 

Rozdział I.
Obowiązki i wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki lub kontenery o odpowiedniej 
pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

2. Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają 
następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania ze szkła; 

5) zużyte baterie i akumulatory; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

9) zużyte opony; 

10) przeterminowane leki i chemikalia; 

11) opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia; 

12) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone. 

3. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru, szkło, metali, tworzyw sztucznych, 
opakowania wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów należy prowadzić systemem: 
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1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do 
tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, 
albo 

2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 
celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na nieruchomości 
służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innych 
materiałem uszorstniającym w celu zlikwidowania jego śliskości. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi jest dopuszczone pod 
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do szczelnym zbiorników bezodpływowych lub 
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie. Dopuszcza się mycie samochodów na terenie prywatnych 
nieruchomości pod warunkiem niepowodowania zagrożeń dla środowiska i uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiednich. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dopuszczalne na terenie 
nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są to drobne naprawy techniczne i nie są uciążliwe dla osób 
korzystających z danej nieruchomości, nieruchomości sąsiedzkich oraz dla środowiska (oleje silnikowe, płyny 
chłodnicze), a odpady powstające podczas napraw będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie 
zgodnie z przepisami szczegółowymi. 

Rozdział II.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani dostosować pojemność pojemników do ilości osób 
zamieszkałych i przebywających na jej terenie i do ilości i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych, pojemnikach lub kontenerach, o minimalnej pojemności z częstotliwością określoną w § 9 ust. 
4. 

1) dla budynków mieszkalnych - 40 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdą 
nieruchomość; 

2) dla szkół wszelkiego typu – co najmniej 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; 

3) dla żłobków i przedszkoli – co najmniej 3 l na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych – 30 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal; 

5) dla stacjonarnych punktów handlowych zlokalizowanych poza budynkami, typu kiosk – 30 l na każdego 
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy punkt; 

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej jeden pojemnik 110 
l na lokal; 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji- co najmniej jeden pojemnik 110 l; 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej pojemnik 110 l na każdych 10 
pracowników; 

9) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. –20 l na jedno łóżko; co najmniej jeden pojemnik 1100l; 

10) dla ogródków działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października 
każdego roku, 1 l poza tym okresem; 

11) dla targowisk, hal targowych, giełd – 15 l na każdy punkt handlowy, co najmniej jeden pojemnik 1100l; 

12) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów – co najmniej 15 l na każdego 
pracownika 
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13) dla cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki wystarczające do gromadzenia śmieci bez ich 
przepełnienia, jednak co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności: 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) specjalne przeznaczone do zbiórki odpadów oznakowane worki; 

3) kontenery KP - 5 i KP – 7; 

4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l; 

5) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań; 

6) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 

§ 6. 1. Odpady segregowane z terenu zabudowy wielorodzinnej winny być gromadzone w przeznaczonych 
do tego celu, oznakowanych pojemnikach o pojemności co najmniej 1100l. 

2. Odpady segregowane z terenu zabudowy jednorodzinnej winny być gromadzone w przeznaczonych do 
tego celu, oznakowanych workach dostarczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
o pojemności co najmniej 60 l. 

§ 7. 1. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić od 110 
l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie: 

1) pojemników o pojemności 60 l i 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych 
gospodarstw domowych; 

2) pojemników kontenerowych KP – 5 i KP – 7, tylko w przypadku gdy ilość osób korzystających z tych 
pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości nie pozwalają na 
zastosowanie mniejszych pojemników. 

§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości z której 
zbierane są odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny, 
z zastrzeżeniem ust. 2, w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych dla użytkownika 
i przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, jednak nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

2. Dopuszcza się ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 
i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników 
wymaga: 

1) wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym; 

2) dla nieruchomości dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizuje gmina po 
uzyskaniu akceptacji gminy; 

3) dla nieruchomości dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie organizuje gmina po 
zawarciu umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 
z której wynikać będzie, jakie nieruchomości objęte są odbieraniem odpadów komunalnych. 

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

nieruchomości, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Odpady komunalne z pojemników należy usuwać z częstotliwością dostosowaną do pojemności 
pojemników na te odpady, nie dopuszczalne jest by pojemniki te uległy przepełnieniu. 

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 
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1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne; 

2) papier oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w pojemnikach lub w workach do 
selektywnego zbierania papieru, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne; 

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia należy przekazywać do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w pojemnikach lub workach do 
selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży 
i tekstyliów, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne; 

4) opakowania ze szkła należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 
umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających 
wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać 
przedsiębiorcy zbierającemu zużyty sprzęt na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub gromadzić 
w specjalnie do tego celu przystosowanych miejscach na terenie nieruchomości i przekazywać zgodnie 
z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych miejscach na terenie nieruchomości 
i przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów 
budowlanych, które zostaną odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, na podstawie umowy 
zawartej przez właściciela nieruchomości z tym przedsiębiorcą ; 

8) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub gromadzić 
w specjalnie do tego celu dostosowanych miejscach na terenie nieruchomości i przekazywać zgodnie 
z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

9) odpady zielone należy zagospodarowywać w sposób określony w § 11 ust. 1 regulaminu lub umieszczać 
w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów zielonych, spełniających wymagania 
regulaminu, które zostaną odebrane przed przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne; 

10) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych lub gromadzić w specjalnie do tego celu dostosowanych miejscach na 
terenie nieruchomości i przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady; 

11) przeterminowane leki i chemikalia z gospodarstw domowych należy gromadzić na terenie nieruchomości 
i przekazywać zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 

3. Odpady komunalne z nieruchomości nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych, które wymieniono w §9 ust.2 sposób ich pozbycia, ustala się 
poprzez zawarcie umowy właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

4. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do 
przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

2) segregowane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier, metale, opakowania 
wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak 
do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane; 

3) odpady budowalne i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po 
zakończeniu prac budowlanych i remontowych; 
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4) meble i inne odpady wielkogabarytowe – odbierane 2 razy do roku zgodnie z ogłoszonym harmonogramem 
wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli 
nieruchomości; 

6) zużyte opony - odbierane 2 razy do roku zgodnie z ogłoszonym harmonogramem wywozu przedsiębiorcy 
odbierającemu odpady komunalne ; 

7) odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

8) opakowania ulegające biodegradacji - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

9) przeterminowane leki i chemikalia – odbierane 2 razy do roku zgodnie z ogłoszonym harmonogramem 
wywozu przedsiębiorcy odbierającemu odpady; 

10) odpady z koszy ulicznych – z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno- 
zimowym i dwa razy w tygodniu w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikający 
z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach. 

§ 10. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie 
nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz 
uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2 

2. Nieczystości ciekłe zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

Rozdział IV.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, 
zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub 
biogazowniach rolniczych. 

2. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy dokonywać 
w sposób niepowodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na 
terenie nieruchomości sąsiedniej. 

3. Właściciele nieruchomości zagospodarowując odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji 
zgodnie z ust. 1 regulaminu, obowiązani są do złożenia oświadczenia o fakcie prowadzenia kompostownika lub 
biogazowni rolniczej do Burmistrza Ząbkowic Śląskich. 

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 należy złożyć w terminie do 20 stycznia roku następującego po 
roku, w którym odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji były zagospodarowanie w kompostowniku 
lub biogazowni rolniczej. 

3. Wzór oświadczenia o kompostowaniu stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 

4. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, wymagane jest podjęcie następujących działań: 

1) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

2) zwiększenie wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczących gospodarki odpadami. 

Rozdział V.
Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 12. 1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie 
stanowiło ono zagrożenia i uciążliwości dla otoczenia. 

2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest zapewnić nadzór nad zachowaniem zwierzęcia. 

3. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może powodować dla innych osób zamieszkujących na terenie 
tej samej nieruchomości lub nieruchomości sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odór, zanieczyszczenia 
itp. 
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4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób 
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

§ 13. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę w miejscu publicznym, zobowiązana jest do niezwłocznego 
usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę. 

2. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) wyłącznie pod nadzorem 
osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania się zwierzęcia, z zachowaniem następujących zasad: 

1) zwierzę powinno być prowadzony na smyczy; 

2) zwierzęta uznane za agresywne należy dodatkowo prowadzić w kagańcu. 

§ 14. 1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta (zwłaszcza psy), muszą być: 

1) zabezpieczone w taki sposób, aby zwierzę nie mogło się z nich wydostać; 

2) wyposażone przy każdym wejściu na teren nieruchomości w: 

- dzwonek służący do wezwania właściciela nieruchomości, albo 

- tabliczki ostrzegawcze, z czytelnym napisem informującym o trzymaniu na nieruchomości psa. 

§ 15. Zabrania się: 

1) wyprowadzania zwierząt na tereny: 

a) placów zabaw dla dzieci, 

b) ośrodków szkolno-wychowawczych, 

c) budynków użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, 
takich jak lecznice, wystawy itp., 

d) obiektów sportowych, 

2) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w oznaczonych kąpieliskach i fontannach miejskich. 

§ 16. Przepisy § 13 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, a także § 15 pkt 1 lit. b), c) i d) nie dotyczą psów przewodników 
i psów asystujących osób niepełnosprawnych. 

§ 17. 1. Zwierzęta przebywające w miejscu publicznym bez opieki, wobec których nie zastosowano 
zabezpieczeń o których mowa w niniejszym regulaminie, będą przewożone do Schroniska dla Bezdomnych 
Zwierząt. 

2. W przypadku ustalenia właściciela lub opiekuna wyłapanego zwierzęcia jest on zobowiązany do 
poniesienia kosztów schwytania zwierzęcia, jego doprowadzenia do schroniska, oraz kosztów pobytu 
zwierzęcia w schronisku i opieki weterynaryjnej – w wysokości wynikającej z cennika usług obowiązującego 
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt. 

§ 18. 1. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych 
w odrębnych przepisach przez przewoźnika. 

2. Dopuszcza się wprowadzenie psów na tereny parków lub tereny zieleni urządzonej na zasadach 
określonych w regulaminie tych obiektów. 

Rozdział VI.
Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkaniowe 
może być prowadzony chów drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i królików przy zachowaniu następujących 
warunków: 

1) chów nie będzie powodował na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór lub hałas; 

2) odległość granicy wybiegu lub ustawionych klatek od otworów okiennych sąsiednich budynków 
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 70 m; 

3) odległość od zakładów służby zdrowia, zakładów oświatowo-wychowawczych (szkoły, przedszkola, domy 
dziecka, żłobki, internaty) wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego 
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żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego, od terenów sportowych 
i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 100 m; 

4) odległość od indywidualnych ujęć wodnych nie może być mniejsza niż 15 m; 

5) przestrzegania obowiązujących przepisów weterynaryjnych. 

§ 20. Odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymaniem zwierząt gospodarskich gromadzone 
i usuwane muszą być zgodnie z przepisami odrębnymi i regulaminem oraz nie mogą powodować 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości i wód powierzchniowych i podziemnych. 

§ 21. Zakazuje się chowu zwierząt gospodarskich na terenach miasta: 

1) zabudowanych dla których plan zagospodarowania przestrzennego określił funkcję mieszkaniową a w 
przypadku braku planu na obszarach /miejscach: budynków wielolokalowych, osiedli mieszkaniowych, 
instytucji użyteczności publicznej, hoteli, strefy przemysłowej, ogrodów działkowych i ogrodach 
przydomowych . 

2) w strefach bezpośredniej ochrony sanitarnej ujęć wody wykorzystywanej do celów komunalnych. 

Rozdział VII.
Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania 

§ 22. Ustala się , że teren Gminy Ząbkowice Śląskie jest obszarem podlegającym obowiązkowej 
deratyzacji. 

§ 23. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego 
miesiąca wiosny i jesieni. 

§ 24. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych, zdrowotnych lub 
innych, Burmistrz Ząbkowic Śląskich w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym 
może zarządzić przeprowadzenie deratyzacji. 

Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe 

§ 25. Traci moc Uchwała nr IV/13/2006 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28.04.2006 roku 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Andrzej Dominik
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        Załącznik  

do Uchwały nr  XXXVII/77/ 2012     
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich  
z dnia 27 listopada  2012r. 

 
 
 
…………………………… 

(miejscowość, data) 
 
 

………………………………………………. 
(imię i nazwisko właściciela nieruchomości) 
 
………………………………………………. 
(adres zamieszkania) 
 
 
       Burmistrz Z ąbkowic Śląskich 
       Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich 
       ul. 1 Maja  15 
       57-200 Ząbkowice Śląskie 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
    
        
Oświadczam, że na terenie nieruchomości położonej w miejscowości……………..…………. 
………………………………………… przy ul………………….nr …….......................…….. 
Odpady ulegające biodegradacji zagospodarowane są w kompostowniku / biogazowni 
rolniczej ** - zgodnie z § 11 ust.1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Ząbkowic Śląskich. 
W/w nieruchomość zamieszkuje (użytkuje) ………………….. osób. 
W …………………… roku tj. w okresie od ……………………. do …………….. 
zagospodarowano w kompostowniku/ biogazowni rolniczej** około ……………. litrów 
odpadów ulegających biodegradacji. 
 
 
 

………………………. 
                 (czytelny podpis) 
 
Oświadczenie prosimy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w terminie do 
20 stycznia za rok poprzedni. 
 
Brak złożonego oświadczenia świadczy o tym, że nie zagospodarowuje się odpadów 
ulegających biodegradacji w kompostowniku lub biogazowni  rolniczej. 
 
** niepotrzebne skreślić  
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