
UCHWAŁA NR XXIX/185/17
RADY GMINY DOBROMIERZ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948), art. 4 ust. 1 ustawyz dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1020, 1250, 1920) oraz rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Świdnicy uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XII/79/15 Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobromierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2017 r.

Przewodnicząca Rady:
A. Luks

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r.

Poz. 1897



Załącznik  

do Uchwały Nr XXIX/185/17 

Rady Gminy Dobromierz 

z dnia 31 marca 2017 r. 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY DOBROMIERZ 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

 §1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz, zwany dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Dobromierz. 

 

 §2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi 

w ustawie: 

 1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

 3) z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi; 

 4) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 

 5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

 6) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; 

 7) z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

                zwierząt, oraz w 

           8) rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 

                sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

 

 §3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

 1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to Punkt 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Dobromierzu; 

 2) pojemnikach ogólnodostępnych - rozumie się przez to rozmieszczone, w określonych 

miejscach, tzw. "gniazdach", na terenie gminy Dobromierz w miejscach publicznych specjalistyczne 

pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których mieszkańcy samodzielnie 

i nieodpłatnie mogą dostarczać wyselekcjonowane odpady; 

 3) podmiocie uprawionym - rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

prowadzonego przez gminę Dobromierz, świadczący usługi w zakresie odbierania 

i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Dobromierz. 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

 §4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy Dobromierz należy do zadań własnych 

gminy oraz właścicieli nieruchomości. 

 

 §5. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne należy zbierać w sposób 

selektywny, w celu wyodrębnienia następujących frakcji odpadów: 

 1) papier; 

 2) szkło; 

 3) metale; 
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 4) tworzywa sztuczne; 

 5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

2. Frakcję odpadów, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, 

w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się 

w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. 

3. Frakcję odpadów, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, 

w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego 

oznaczonych napisem „Szkło”. 

4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3 i 4, w skład których wchodzą odpady z 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera 

się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. 

5. Frakcje odpadów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 obejmujące odpady ulegające 

biodegradacji, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. 

6. Z odpadów komunalnych należy również wyodrębnić następujące frakcje odpadów: 

 1) przeterminowane leki i chemikalia; 

 2) zużyte baterie i akumulatory; 

 3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

 5) zużyte opony; 

 6) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. 

7. Sposób zagospodarowania odpadów opisanych w ust. 6 zostanie przedstawiony w dalszej 

części regulaminu. 

8. Pozostałe niesegregowane odpady komunalne (zmieszane), poza frakcjami odpadów 

opisanymi w ust. 1 i 6 należy gromadzić w oddzielnych pojemnikach na terenie własnej 

nieruchomości. 

  

 §6. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w                    

pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach i z opisami zgodnymi z §5 ust. 2, 3 ,4 i 5. 

2. Dopuszcza się zbieranie wyselekcjonowanych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w 

workach, przy czym worki muszą być w kolorach i z napisami zgodnymi jak dla pojemników. 

3. Właściciele nieruchomości oraz mieszkańcy budynków wielorodzinnych mogą samodzielnie 

dostarczać wyselekcjonowane frakcje do odpowiednich pojemników ogólnodostępnych 

rozmieszczonych w tzw. „gniazdach” w miejscach publicznych. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest również do wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

określonych w § 5 ust. 8 oraz do pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z zapisami 

niniejszego Regulaminu. 

5. Zabrania się: 

 1) wrzucania do pojemników na zmieszane odpady komunalne odpadów podlegających 

selektywnej zbiórce określonej w § 5 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz gorącego popiołu, gruzu budowlanego, 

substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych, 

weterynaryjnych, przeterminowanych lekarstw, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego oraz zużytych opon; 

 2) zagęszczania odpadów komunalnych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich 

późniejsze usunięcie; 

 3) umieszczania w ogólnodostępnych pojemnikach odpadów pochodzących z działalności 

gospodarczej; 

 4) umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych 

i mieszkalnych w koszach ulicznych; 
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 5) spalania odpadów komunalnych w pojemnikach służących do ich zbierania; 

 6) wywożenia oraz wysypywania odpadów w miejsca do tego nieprzeznaczone. 

 

 §7. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku w części 

nieruchomości służącej do użytku publicznego poprzez: 

 1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż 

nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla 

ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; 

 2) obowiązek określony w pkt 1 powinien być realizowany poprzez odgarnięcie 

i spryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 

pojazdów. 

 

 §8. 1. Mycie pojazdów samochodowych samą wodą powinno odbywać się w wydzielonej 

części nieruchomości nie powodując uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

 2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych wodą wraz ze środkami myjącymi poza 

myjniami pod warunkiem, że powstające ścieki gromadzone będą w sposób umożliwiający ich 

usunięcie do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych. 

 3. Zabrania się odprowadzania ścieków, o których mowa w ust. 2 bezpośrednio do zbiorników 

wodnych lub do gruntu. 

 4. Zabrania się mycia pojazdów nad brzegiem rzeki i innymi ciekami wodnymi. 

 5. Zabrania się mycia, poza myjniami samochodowymi, elementów pojazdów 

samochodowych zanieczyszczonych olejami bądź innymi substancjami niebezpiecznymi. 

 

 §9. 1. Zezwala się na dokonywanie doraźnych napraw i remontów samochodów w garażu lub 

w miejscu zabezpieczonym przed ewentualnym przenikaniem do gruntu zanieczyszczeń, 

powstających w wyniku tych prac. 

 2. Odpady powstające w trakcie naprawy należy zbierać do odpowiednich pojemników 

i przekazywać do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

 §10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemniki do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w zależności od ilości osób zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz ilości gromadzonych odpadów. 

 2. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki wymienione w ust. 1 służące do gromadzenia 

odpadów komunalnych winno odbywać się poprzez zakup pojemników lub wydzierżawienie od 

podmiotu uprawnionego świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych albo 

w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą . 

 3. Pojemniki wymienione w ust. 1 muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające 

identyfikację właściciela pojemnika. 

 

 §11. Odpady komunalne należy zbierać jedynie do zamykanych, szczelnych pojemników 

wyłącznie do tego celu przeznaczonych. 

 

 §12. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości 

w pojemniki o minimalnej pojemności 0,11 m3, jeżeli z takiego pojemnika korzystają nie więcej niż 

4 osoby. 
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 2. Dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemności mniejszej niż 0,11 m3, jeżeli 

z takiego pojemnika korzystają nie więcej niż 3 osoby. 

 3. W przypadku okresowego zwiększenia ilości powstających na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych należy stosować worki przeznaczone do zbierania wyselekcjonowanych 

odpadów komunalnych oraz zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

 §13. Łączna, minimalna, pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów oraz do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna 

wynikać z następujących minimalnych tygodniowych norm wytwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych: 

1) dla budynków mieszkalnych - 13 litrów na mieszkańca; 

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 litry na każdego ucznia i pracownika szkoły; 

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 litry na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 10 litrów na każdego pracownika; 

5) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne; 

6) dla kiosków gastronomicznych (punkty szybkiej konsumpcji) - co najmniej 110 litrów; 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 110 litrów na 10 

zatrudnionych; 

8) dla ogródków działkowych - co najmniej 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 

października, a poza tym okresem - 1 litr na każdą działkę; 

9) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 15 litrów na każdego 

pracownika; 

10) dla cmentarzy - co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku; 

11) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb. 

 

 §14. 1. Minimalną objętość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, powinno ustalić się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz 

ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w §13 a także częstotliwości ich odbierania 

określonej w §21 niniejszego Regulaminu. 

 2.  Minimalną objętość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a 

powstają odpady komunalne, powinno ustalić się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych określonej w §13  oraz częstotliwości ich odbierania określonej w §21 niniejszego 

Regulaminu. 

 

 §15. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności: 

 1) pojemniki: 0,06 m3, 0,08 m3, 0,11 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 0,36 m3, 0,48 m3, 1,10 m3; 

2) kontenery: 1,30 m3, 2,30 m3, 3,50 m3, 6,50 m3, 7,50 m3, 9,50 m3, 15,00 m3, 22,00 m3,  

30,00 m3; 

 3) worki z tworzyw: od 0,08 m3 do 0,12 m3 oraz worki typu big-bag do zbierania odpadów 

budowlanych o pojemności 1,00 m3; 

 4) kosze uliczne o pojemności od 0,02 m3 do 0,11 m3. 

 

 §16. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów należy stosować pojemniki 

o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski - z przeznaczeniem na papier i tekturę oraz opakowania z papieru i tektury; 

2) żółty - z przeznaczeniem na metale oraz opakowania z metali, tworzywa sztuczne oraz opakowania 

z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe; 

3) zielony - z przeznaczeniem na szkło oraz opakowania ze szkła; 

4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 
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 §17. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 2. Należyty stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników oznacza taki ich stan, który 

umożliwia niezakłócone ich wykorzystywanie do zbierania odpadów oraz ich opróżnienie, 

a także spełnianie wymagań określonych przez przepisy odrębne. 

 3. Pojemniki na odpady komunalne na terenie nieruchomości należy ustawić w miejscu łatwo 

dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, nie stanowiąc utrudnienia dla sąsiadów, 

mieszkańców oraz użytkowników dróg, w sposób zgodny z wymaganiami określonymi 

w przepisach odrębnych. 

 4. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca przeznaczonego na pojemniki 

służące do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości ze względu na brak możliwości 

spełnienia wymagań określonych w ust. 3 właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia 

możliwości użytkowania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w 

miejscu wyznaczonym na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem 

poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. 

 5. W razie braku swobodnego dostępu do miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wystawienia pojemników na odpady 

przed posesję w terminie wywozu odpadów komunalnych przez podmioty uprawnione. 

 6. Właściciel nieruchomości na której znajdują się tereny oraz obiekty służące do użytku 

publicznego, ma obowiązek ustawienia na tych posesjach lub obiektach pojemników na odpady 

komunalne w ilości wystarczającej do zbierania odpadów powstających w związku z użytkowaniem 

tego terenu lub obiektu. 

 

 §18. Kosze uliczne należy ustawić w miejscach o znacznym natężeniu ruchu pieszych, przy 

przystankach komunikacyjnych oraz na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego. 

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

 §19. Odpadów komunalnych należy pozbywać się z częstotliwością określoną w §21 

niniejszego Regulaminu, w sposób określony w § 22-27 niniejszego Regulaminu. 

 

 §20. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się z częstotliwością i w sposób określony 

w §32 niniejszego Regulaminu. 

 

 §21.  1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z pojemników znajdujących się na 

terenie nieruchomości winny być odbierane w uzgodnione z podmiotem uprawnionym stałe dni 

z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na dwa 

tygodnie. 

 2.  Odpady wyselekcjonowane tj.: metale oraz opakowania z metali, tworzywa sztuczne oraz 

opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, z pojemników na terenie 

nieruchomości oraz ogólnodostępnych i z pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu 

pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie. 

 3.  Odpady wyselekcjonowane tj.: szkło oraz opakowania ze szkła, papier i tektura oraz 

opakowania z papieru i tektury z pojemników na terenie nieruchomości oraz ogólnodostępnych i z 

pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbierane 

będą 1 raz w miesiącu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów ma gwarantować 

nieprzepełnianie się pojemników. 

         4. Odpady ulegające biodegradacji, które należy przekazywać do odpowiednio oznakowanych 

pojemników ustawionych na terenie nieruchomości oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
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komunalnych odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu pojemników, nie 

rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.  

 5. Odpady przeterminowanych lekarstw, należy przekazywać do odpowiednio oznakowanych 

pojemników umieszczonych w aptekach, ośrodkach zdrowia wskazanych przez Gminę Dobromierz 

odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu tych pojemników, nie rzadziej jednak 

niż dwa razy w roku. 

 6. Odpady zużytych baterii odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu 

pojemników wymienionych w §25 ust. 1 oraz pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

 7. Odpady zużytych akumulatorów odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą 

przepełnianiu pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

 8. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wielkogabarytowe oraz 

zużytych opon odbierane będą z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu pojemników 

znajdujących się w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż 

dwa razy w roku. 

 9.  Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne odbierane będą z 

częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu pojemników znajdujących się w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

 

 §22. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy przekazywać do pojemników o 

których mowa w §6 ust. 4 niniejszego Regulaminu. 

 

 §23. Komunalne odpady opakowaniowe należy przekazywać do pojemników na terenie 

nieruchomości lub do pojemników ogólnodostępnych, w odpowiednich kolorach, przeznaczonych do 

selekcji odpadów komunalnych , skąd będą odbierane przez podmiot uprawniony. 

  

 §24. Komunalne odpady opakowaniowe z aluminium lub stali należy przekazywać do 

pojemników na terenie nieruchomości lub do pojemników ogólnodostępnych, w odpowiednich 

kolorach, przeznaczonych do selekcji odpadów komunalnych, bądź przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych skąd będą odbierane przez podmiot uprawniony lub  

punktów skupu surowców wtórnych spełniających wymagania zawarte w przepisach odrębnych. 

  

 §25. Odpady zużytych baterii oraz akumulatorów należy przekazywać: 

 1) do odpowiednio oznakowanych pojemników umieszczonych w budynkach użyteczności 

publicznej wskazanych przez Gminę Dobromierz; 

 2) do punktów, gdzie prowadzona jest sprzedaż akumulatorów; 

 3) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

  

 §26. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać: 

 1) podczas zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego organizowanych przez 

Gminę Dobromierz; 

 2) do punktów sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty 

sprzęt w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu; 

 3) podmiotom, które posiadają stosowne decyzje o których mowa w ustawie z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz które są wpisane do Rejestru prowadzonego przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska jako podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 4) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

 §27. Odpady zużytych opon należy przekazywać: 

 1) podczas zbiórek zużytych opon organizowanych przez Gminę Dobromierz, 

 2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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 §28. Farby, lakiery, rozpuszczalniki, przepracowane oleje, przeterminowane środki ochrony 

roślin należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

 §29. W przypadku braku możliwości zwrotu do sprzedawcy, producenta lub importera 

opakowań zawierających pozostałości po środkach niebezpiecznych, należy je przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

 §30. Odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 

 1) podczas zbiórek odpadów wielkogabarytowych organizowanych przez Gminę Dobromierz; 

 2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

 §31. 1. Odpady budowlane w tym pochodzące z remontów należy zbierać do odpowiednich 

pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych, a następnie przekazać 

podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym 

podmiotem. 

 2. Usuwanie odpadów budowlanych powinno odbywać się niezwłocznie po zapełnieniu 

pojemnika, na koszt właściciela nieruchomości. 

 3. Odpady budowlane można również przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, w ilości nie większej jednorazowo niż do 0,5 m3. 

 

 §32. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane ze zbiorników bezodpływowych 

z częstotliwością gwarantującą, że nie wystąpi wypływ ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia. 

 2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia szczelności zbiorników 

bezodpływowych. 

 3. Nieczystości ciekłe po usunięciu ze zbiornika bezodpływowego winny być przekazywane 

do stacji zlewnych. 

 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

 §33. 1. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania odpadów 

ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych zaleca się wykorzystanie tej metody 

unieszkodliwiania odpadów. 

 2. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych 

w przydomowych kompostowaniach należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na 

terenie nieruchomości na której ma miejsce zagospodarowanie odpadów oraz na nieruchomościach 

sąsiednich. 

 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

 §34. 1. Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

 1) zabezpieczenie nieruchomości, na której swobodnie przebywają zwierzęta, w sposób 

uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar, a w przypadku 

utrzymywania psa także umieszczenie przy wejściu na nieruchomość tabliczki o minimalnym 

formacie 15x20 cm informującej o obecności psa; 

 2) zapewnienie zwierzętom odpowiedniego pokarmu i wody; 

 3) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed 

zagrożeniami lub uciążliwością  dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniami terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego. 
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 2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych 

zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w szczególności do 

niepozostawiania ich bez dozoru. 

 3. W miejscach użyteczności publicznej psy należy prowadzić na smyczy, a w przypadku psa 

rasy uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu - z nałożonym 

kagańcem. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest pod warunkiem, że opiekun ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

 4. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie 

ogrodzonych nieruchomości niepublicznych, pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, 

uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia. 

 5. Właściciele zwierząt domowych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, 

w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, zobowiązani są 

do usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta. Obowiązek ten nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

 6. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych 

zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach 

 

 §35. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej pod warunkiem spełniania wymogów: sanitarnych, 

ochrony środowiska oraz ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

 

 §36. Hodowla zwierząt gospodarskich powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, 

aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych, nie powodowała 

zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących 

sąsiednie nieruchomości. 

 

 §37. Teren oraz pomieszczenia przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich, powinny 

być utrzymywane w czystości, a odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu 

w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska oraz sąsiednich nieruchomości. 

 

 §38. Zaleca się, aby ule z pszczołami były ustawione w odległości co najmniej 10 m od 

budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także podwórza oraz ogrodu. 

 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania 

 

 §39. 1. Właściciele i administratorzy nieruchomości na koszt własny mają obowiązek 

przeprowadzania deratyzacji na terenie swojej nieruchomości w każdym przypadku wystąpienia 

zaszczurzenia. 

 2. Powszechne akcje deratyzacji organizowane będą w miarę potrzeby. W obwieszczeniu 

zostanie podany termin i obszar deratyzacji, jak również obowiązki właścicieli nieruchomości. 

 3. Sposób przeprowadzenia akcji winien być zgodny z instrukcją znajdującą się na 

opakowaniu środków do deratyzacji. 
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