
 

 

UCHWAŁA NR XIX/188/19 

RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

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

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), 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. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno-higienicznego poprzez: 

1) zbieranie i przekazywanie do odbioru 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: 

a) papieru, 

b) metalu, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) szkła, 

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

f) bioodpadów, 

g) odpadów niebezpiecznych, 

h) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

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

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

k) zużytych baterii i akumulatorów, 

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
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i) zużytych opon, 

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

n) odpadów tekstyliów i odzieży. 

4) odpady, o których mowa w punkcie b, c, e zbierane są łącznie 

5) zbierania oddzielnie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych  

po wysegregowaniu frakcji opisanych w punkcie 3; 

2. Odpady wymienione w pkt 3 lit. a-f oraz pkt 5 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością określoną w § 12 Regulaminu. 

3. Odpady wymienione w pkt 3 lit. g-n pochodzące od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują 

mieszkańcy zbierane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

4. Do postępowania z odpadami komunalnymi stanowiącymi część roślin pochodzących z pielęgnacji 

terenów zielonych lub cmentarzy stosuje się przepisy dotyczące postępowania z bioodpadami stanowiącymi 

odpady komunalne. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i lodu z chodników  

do krawędzi jezdni. 

§ 3. 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. 

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 2. 

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 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 

w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

uwzględniając ilość wytworzonych odpadów i ilość osób z nich korzystających oraz pojemników  

do selektywnej zbiórki, w tym także kontenerów przeznaczonych na odpady budowlane, w przypadku 

prowadzenia na nieruchomości prac budowlanych lub rozbiórkowych. 

2. Gmina zapewni właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do selektywnej zbiórki  

w odpowiedniej kolorystyce, które będą dostarczane przez przedsiębiorcę odbierającym odpady. W sytuacji 

zapotrzebowania na większą liczbę worków, należy zgłosić to do w Urzędu Miejskiego. 

§ 5. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie gminy 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; 

4) prasokontenery. 

2. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów należy oznakować naklejkami z kodami 

kreskowymi zapewniającymi identyfikację nieruchomości oraz  rodzaj gromadzonych odpadów, 
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3. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny 

zgodności lub wymagań Polskich Norm. 

4. Kosze na odpady sytuowane wzdłuż dróg publicznych winny być okrągłe, wykonane z betonu pokrytego 

kamykiem rzecznym. 

§ 6. 1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje zbieranie na terenie nieruchomości wskazanych 

poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) papier – w osobnym pojemniku lub worku koloru niebieskiego oznaczony napisem „Papier”, 

2) szkło – w osobnym pojemniku lub worku koloru zielonego oznaczony napisem „Szkło”, 

3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – w osobnym pojemniku lub worku koloru 

żółtego oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, 

4) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczony napisem „Bio”, 

5) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tj. niesegregowane(zmieszane)  – w pojemnikach koloru 

czarnego z napisem „niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne”. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości w części zamieszkałych a w części 

niezamieszkałych, a także domków letniskowych zobowiązani są do przekazywania we własnym zakresie 

odpadów zebranych selektywnie wymienionych w § 2 pkt 3 lit. g-n do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta. 

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

4. Na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady bezpośrednio do nieruchomości 

nie jest możliwy, ze względu na warunki terenowe, właściciele nieruchomości mają obowiązek odpady 

komunalne, w terminach ustalonych harmonogramem, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy 

drodze, którą porusza się samochód operatora/przedsiębiorcy. 

§ 7. W zabudowie wielorodzinnej odpady należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych w sposób 

określony w § 7 ust. 1. 

§ 8. 1. 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 2015 r. poz. 1422 ze zm.). 

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo 

dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób 

nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

3. Odpady zgromadzone w pojemnikach lub workach należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik  

lub drogę przed wejściem, wjazdem na teren nieruchomości, tak aby nie zakłócać ruchu pieszego i kołowego . 

4. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp 

do pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

5. 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. 

6. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej bioodpady mogą zostać poddane procesowi 

kompostowania z przeznaczeniem dla własnego wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy  

dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 9. Zarządcy dróg oraz właściciele nieruchomości będących miejscami użyteczności publicznej, mają 

obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady o pojemności od 60 l w ilości 

zapewniającej czystość i porządek na danym terenie, rozmieszczając je w odległościach nie mniejszych  

niż 500 m, a w „ścisłym centrum” w odległościach nie mniejszych niż 100 m. 
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Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego . 

§ 10. 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 zamieszkałych i częściowo 

zamieszkałych,  odbywa się poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie 

odebranie ich przez uprawniony podmiot. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2, obowiązani są do pozbywania się 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na dwa 

tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej jeden raz na dwa tygodnie, 

w sposób przewidziany w ust. 14. 

3. Przyjmowanie odpadów segregowanych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

odbywa się jedynie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których 

w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszkańcy. 

4. Segregowane odpady komunalne – papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 

wielomateriałowe, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, jednak nie rzadziej niż 1 w miesiącu. Właściciele nieruchomości zamieszkałych 

oraz właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszkańcy mogą 

dostarczyć odpady te  do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie  

miasta. 

4. Bioodpady - 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. Właściciele nieruchomości 

zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują 

mieszkańcy mogą bioodpady przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

zlokalizowanego na terenie miasta. 

5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, odbywać się będzie w systemie akcyjnym co najmniej dwa razy do roku zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie 

miasta. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

6. Odpady wielkogabarytowe od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, 

na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszkańcy, odbierane będą w systemie akcyjnym 

co najmniej dwa  razy  do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w Punkcie Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

7. Opony i chemikalia właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz właściciele nieruchomości,  

na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszkańcy powinni dostarczać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta. 

8. Tekstylia, w tym ubrania - należy dostarczać przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych  

oraz właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują mieszańcy  

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 7275



9. Odpady budowlane poza placem budowy i rozbiórkowe, pochodzące od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, właściciele nieruchomości oraz mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie miasta. Odpady te zostaną 

przyjęte bez dodatkowych kosztów w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok. 

10. Przeterminowane leki winny być oddane do wyznaczonych pojemników, zlokalizowanych w aptekach 

na terenie gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie 

gminy. 

11. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe właściciele nieruchomości 

zamieszkałych  oraz właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują i w części nie zamieszkują 

mieszkańcy powinni przekazywać  do oznakowanych pojemników, zlokalizowanych na terenie gminy  

lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta. 

12. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

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

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie miasta. 

13. Z nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbiór 

powinien odbywać się co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. W ramach opłaty ryczałtowej usługa odbioru 

odpadów będzie świadczona we wskazanym okresie ich wytwarzania podanej przez właściciela nieruchomości. 

14. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 

o których mowa w § 2 pkt 3 i 4 niniejszego regulaminu, zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę  

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym wpis do rejestru działalności 

regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Szklarskiej Poręby, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

15. Odpady komunalne z koszy ulicznych oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbierane 

są co najmniej raz w tygodniu. 

§ 12. 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. 

2. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy 

z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników i transport na nieczystości ciekłych, 

wydanych przez Burmistrza Szklarskiej Poręby. 

3. Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, 

a także wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków, które nie spełniają wymagań określonych przepisami 

prawa. 

4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością 

wynikającą z instrukcji eksploatacji, lub z inna zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź 

wylewania na powierzchnię terenu. 

§ 13. Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Miasta Szklarska Poręba w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania 

dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

1. pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny 

być utrzymywane w należytym stanie sanitarnohigienicznym; 

2. świadczenie usług powinno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi 

oraz zanieczyszczania tras transportu nieczystości; 

3. miejsca, które podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

zostaną zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi, powinny być niezwłocznie uporządkowane 

i zdezynfekowane. 
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§ 14. Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Miasta Szklarska Poręba w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązany jest do: 

1. zapewnienia częstotliwości wykonywanych usług zgodnej ze zgłoszeniami właścicieli nieruchomości; 

2. wystawiania właścicielom nieruchomości dowodów korzystania przez nich z usług w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej; 

3. prowadzenia ewidencji zawartych z właścicielami nieruchomości umów w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ewidencja zawartych umów musi zawierać: 

numer umowy, datę zawarcia umowy, imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres właściciela 

nieruchomości oraz adres samej nieruchomości; 

4. prowadzenia ewidencji ilości wywiezionych nieczystości ciekłych, oddzielnie dla każdego właściciela 

nieruchomości; 

5. przekazywania Burmistrzowi Szklarskiej Poręby sprawozdań z prowadzonej działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z obowiązującą ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 15. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 

usługami: 

1. Pojazdy asenizacyjne powinny być myte po zakończeniu pracy i odkażane zgodnie z wymogami § 10 

Rozporządzenia ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617), 

2. W przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie bazy, 

przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia 

i dezynfekcji pojazdów, 

3. Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych powinno odbywać się w sposób nie powodujący: 

a) Zagrożenia dla zdrowia ludzi oraz środowiska; 

b) Nadmiernej emisji hałasu i odorów; 

c) Zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych na skutek wypływania nieczystości ciekłych, 

w wyniku przepełnienia pojazdu asenizacyjnego lun jego niewłaściwego opróżniania. 

4. Przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany jest do: 

a) Zawierania umów z właścicielami nieruchomości na świadczenie usług polegających na opróżnianiu 

zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych; 

b) Wystawiania dowodów potwierdzających wykonanie usługi wywozu nieczystości ciekłych, podając datę, 

dane zleceniodawcy oraz ilość i miejsce wywiezionych nieczystości ciekłych do stacji zlewnej. 

Rozdział 4. 

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące innych wymagań wynikających 

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 16. 1. Dążenie do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów 

komunalnych oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć 

ich ilość, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

2. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań). 
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Rozdział 5. 

Obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

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

§ 17. 1. Osoby, utrzymujące zwierzęta domowe, są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

a) prowadzenia w miejscach publicznych psów na smyczy, a psów rasy uznanej za agresywną na smyczy  

i w kagańcu; 

b) zwolnienie psa ze smyczy, jest dozwolone jedynie w sytuacji gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania 

całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia; 

c) stały i skuteczny dozór zwierząt; 

d) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta. 

Rozdział 6. 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

§ 18. 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. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy utrzymywania zwierząt wykorzystywanych do wykonywania 

usług przewozowych i rekreacyjnych wynikających z zarejestrowanej działalności. 

§ 19. 1. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone siatką drucianą lub w inny sposób 

uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, tereny hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno  

być utrzymanie w należytej czystości; 

2. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza 

pomieszczeniami dla zwierząt, powinny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, przy 

czym ww. miejsca składowania winny być usytuowane w odległości od skupisk ludzkich i granic tak,  

aby nie powodowało to uciążliwości dla otoczenia. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 20. 1. Obowiązkową deratyzacją 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 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szklarska Poręba. 

§ 22. Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXX/348/16 Rady Miejskiej 

w Szklarskiej Porębie z dnia 24 sierpnia 2016 r. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

J. Lichocki 
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