
 

 

UCHWAŁA NR XXXIX/437/17 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 30 marca 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Szklarska Poręba. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt.15, art. 40 ust. 1 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz.446 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, 

Rada Miejska w Szklarskiej Porębie uchwala co następuje, 

§ 1. W uchwale nr XXX/348/16 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 24 sierpnia 2016 roku 

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

wprowadza się następujące zmiany: 

1. §10 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Nieczystości ciekłe, na terenach nie objętych systemem kanalizacyjnym 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 2015 r., poz.1422 z póź. zm.), 

2.  ust. 1 nie wyłącza możliwości wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.”. 

2. §13 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością 

zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływu tych nieczystości do ziemi 

i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”. 

3. §15 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Osoby, utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zobowiązane do zachowania 

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przez zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego. 
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2. Właściciele psów w miejscach publicznych są zobowiązani do wyprowadzania psów na smyczy, 

a psów rasy uznanej za agresywną lub zachowujących się w sposób agresywny – na smyczy  

i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy, jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy opiekun psa  

ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Szklarska Poręba. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

K. Jahn 
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