
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/135/2020 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Świeradów- Zdrój 

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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Lubaniu, Rada Miasta Świeradów-Zdrój uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 

w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr XVIII/89/2019 Rady 

Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości  

i porządku w Gminie Miejskiej Świeradów-Zdrój. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

Janina Czaplińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 lipca 2020 r.

Poz. 4289



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/135/2020 

Rady Miasta Świeradów-Zdrój 

z dnia 26 czerwca 2020 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, zwany dalej 

Regulaminem, ustala szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój, a w szczególności: 

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

2) rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości; utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

miejsc gromadzenia odpadów; 

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) wymogi co do użytkowania kompostowników przydomowych; 

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

7) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów 

§ 2. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

obejmujących następujące frakcje: 

1) papier, 

2) szkło, 

3) metale, 

4) tworzywa sztuczne, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) popiół, 

7) bioodpady, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) przeterminowane leki i chemikalia, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

14) odpady niebezpieczne, 

15) odpadów tekstyliów i odzieży 
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16) 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, 

17) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – frakcji występującej przy prawidłowej 

selektywnej zbiórce tzn. odpadów resztkowych, pozostałości po segregacji lub odpadów odebranych  

od właścicieli nieruchomości w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów. 

2. Odpady wymienione w ust. 1, pkt 1-16 przyjmowane są w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych rozdzielnie w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zebranych 

selektywnie. 

3. Frakcje odpadów wymienione w ust. 1 pkt 1-7 oraz pkt.17 odbierane są bezpośrednio z nieruchomości,  

na których zamieszkują mieszkańcy, z częstotliwością określoną w § 15 Regulaminu. 

4. Bioodpady mogą być kompostowane na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi w przydomowych kompostownikach, po wskazaniu tego faktu przy składaniu przez właściciela 

nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgłoszenie 

kompostowania bioodpadów zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania worka lub pojemnika 

na bioodpady. 

5. Opakowania z materiałów wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 należy opróżnić z zawartości. 

6. Nakrętki z opakowań należy odkręcić, a jeśli rodzaj materiału na to pozwala, opakowanie należy trwale 

zgnieść przed włożeniem do pojemnika lub worka. 

7. Odpady oznaczone jako papier nie mogą być zanieczyszczone oraz zawierać mokrego papieru i mokrej 

tektury. 

8. Zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych: 

1) śniegu, 

2) gorącego popiołu i żużla, 

3) bioodpadów podlegających obowiązkowi segregacji, 

4) odpadów remontowo-budowlanych, 

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

6) baterii, 

7) zużytych opon, 

8) przeterminowanych leków, 

9) odpadów niebezpiecznych. 

9. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji opisanych w ust. 1 pkt 1-16 należy zbierać oddzielnie  

jako niesegregowane, zmieszane odpady komunalne. 

10. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 3-5 umieszcza się w tym samym pojemniku. 

11. Przeterminowane leki i opakowania po nich należy oddawać do punktów zbierania zużytych leków, 

prowadzonych w aptekach na terenie Gminy. 

12. Zużyte baterie zbierane są w specjalnych pojemnikach ustawionych w obiektach użyteczności publicznej 

na terenie gminy. 

13. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali  

i opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać: 

1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 

2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych; 
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4) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, 

5) styropianu 

14. Do pojemników lub wyjątkowo worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury  

nie wolno wrzucać: 

1) kalki technicznej, 

2) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, 

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów, 

15. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać: 

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

2) luster, 

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

5) szyb samochodowych. 

16. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów 

nie można wrzucać: 

1) odpadów innych aniżeli bioodpady, 

2) grubych gałęzi drzew i krzewów oraz ziemi i kamieni. 

17. Do postępowania z odpadami komunalnymi stanowiącymi części roślin pochodzących z pielęgnacji 

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

odpady komunalne. 

18. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego. 

19. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane 

zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

§ 3. Do gromadzenia odpadów komunalnych stosuje się pojemniki oraz worki o następujących 

ujednoliconych kolorach: 

1) niebieski z przeznaczeniem na papier, 

2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

3) brązowy z przeznaczeniem na bioodpady, 

4) zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, 

5) czarny z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

6) srebrny (metalowy) pojemnik lub bezbarwny worek z przeznaczeniem na popiół. 

§ 4. W zabudowie wielorodzinnej - odpady należy składać do pojemników oznaczonych w sposób określony 

w § 3. 

§ 5. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione, po telefonicznym zgłoszeniu 

odbiorcy odpadów, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, 

a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w pobliżu nieruchomości wspólnej, miejscu nie powodującym 

utrudnień komunikacyjnych,  
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Rozdział 3. 

Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego  

§ 6. Właściciel nieruchomości oraz podmioty zobowiązane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach zapewniają utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości przez: 

1. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części powierzchni nieruchomości służących  

do użytku publicznego. 

2. niezwłoczne usuwanie innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego 

powstałych w wyniku remontu lub modernizacji lokali. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że ścieki 

odprowadzone będą do kanalizacji, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby, a powstające odpady będą 

gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach lub ustawy o odpadach. 

Rozdział 5. 

Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.  

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki przeznaczone do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych, firma świadcząca usługi odbioru odpadów zapewni również właścicielowi 

nieruchomości możliwość kupna bądź wyposażenia się w pojemnik na podstawie umowy cywilnoprawnej 

zawartej pomiędzy firmą, a właścicielem nieruchomości.  

2. Dopuszcza się wyjątkowo dla domów wielorodzinnych mających odrębne gospodarstwa domowe,  

na których terenie nie ma fizycznych możliwości ustawienia zbiorczych koszy na śmieci, świadczenie usługi 

w postaci worków w odpowiedniej kolorystyce, które będą na własny koszt zakupywane przez właścicieli tych 

lokali, na rynku lokalnym bądź od firmy świadczącej usługi odbioru odpadów komunalnych. 

§ 9. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza 

się pojemniki, kontenery, worki, kosze na śmieci. 

2. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 0,08 m3, 0,11 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 1,10 m3; 

2) kontenery 1,50 m3; 4,50 m3; 5,00 m3; 7,00 m3; 

3) kosze uliczne o pojemności 0,05 m3 lub większe; 

4) worki o pojemności od 80 l do 120 l; 

5) pojemniki o pojemności 0,08 m3, 0,11 m3, 0,12 m3, 0,24 m3, 1,10 m3 przeznaczone do selektywnej zbiórki 

opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz pojemniki do zbiórki zużytych baterii. 

6) przydomowe kompostowniki. 

3. Pojemniki wymienione w ust 2 pkt 1, powinny być wyposażone w szczelne pokrywy zabezpieczające 

gromadzone odpady przed dostępem zwierząt oraz opadów atmosferycznych oraz poddawane dezynfekcji; 

4. Do gromadzenia odpadów komunalnych mogą służyć wyłącznie pojemniki spełniające odpowiednią 

Polską Normę. 

§ 10. Dla ustalenia pojemności pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 

przyjmuje się średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych innych 

źródłach w ciągu tygodnia: 
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1) zabudowa jednorodzinna – 0,01 m3 na osobę, 

2) zabudowa wielorodzinna – 0,01 m3 na osobę; 

3) szkół wszelkiego typu - 31/ ucznia; 

2) dla pensjonatów, hoteli – 0,01 m3 / jedno łóżko; 

3) lokali gastronomicznych – 0,01 m3 / jedno miejsce konsumpcyjne; 

4) lokali handlowych 0,02 m3/ każde 10 m2 pow. całkowitej; 

5) obiektów małej gastronomii co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3; 

6) ogrodów działkowych - 0,02 m3/ każdą działkę w okresie sezonu od 1 marca do 31 października każdego 

roku i 5 1 poza tym okresem; 

7) zakłady rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych -

pojemnik o pojemności 0,05 m3 na każdych 10 pracowników. 

8) dla cmentarzy – 0.001 m3 na każde miejsce pochówku.  

§ 11. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana 

do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 

§ 12. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno  

dla użytkowników, jak i dla pracowników podmiotów uprawnionych, bez konieczności ich wejścia na teren 

nieruchomości, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości 

lub osób trzecich w miejscu wyodrębnionym. 

§ 13. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed  

ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) właściciel nieruchomości dokonuje zakupu pojemników na segregację odpadów, które są przeznaczone  

do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające 

obowiązującym normom PN-EN 840-1; 

2) pojemniki mają być ruchome, tzn. wyposażone w kółka umożliwiające ich przemieszczanie, posiadać 

odpowiednią wytrzymałość mechaniczną tzn. być wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego  

lub z metalu, dostosowane do zaczepienia na grzebieniowych mechanizmach załadowczych na pojazdach 

służących do odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (tzw. śmieciarkach); 

3) do pojemników nie można wrzucać gorącego popiołu, ponieważ może to spowodować ich uszkodzenie; 

4) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, 

w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej dwa razy w roku; 

5) pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, nie powinny być uszkodzone  

lub pozbawione części np. pokrywy; 

6) miejsce gromadzenia odpadów powinno być utrzymywane w czystości i odpowiednim stanie sanitarnym. 

§ 14. 1. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych. 

2. Właściciele nieruchomości wyposażają i rozmieszczają na częściach nieruchomości służących do użytku 

publicznego kosze na śmieci według zasad określonych w § 10. 

3. Należy instalować kosze na śmieci wykonane z materiałów trudnopalnych o konstrukcji uniemożliwiającej 

ich wywrócenie i sprawne technicznie, których minimalna pojemność wynosi 0,035 m3. 

4. Maksymalne odległości między koszami ulicznymi powinny wynosić nie więcej niż 200 m. Dopuszcza  

się zwiększenie odległości między koszami ulicznymi do nie większej niż 1000 m w dzielnicach mieszkaniowych 

o zabudowie zwartej, na terenach parków i skwerów, na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz na terenach 

niezabudowanych. 
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Rozdział 6. 

Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 15. 1. Właścicieli nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia takiej liczby pojemników lub worków  

na odpady, aby ich pojemność była dostosowana do ilości produkowanych odpadów oraz harmonogramu  

ich odbioru. 

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych jest dostosowana do charakteru nieruchomości, 

w szczególności potrzeb mieszkańców, użytkowania terenu lub prowadzonej działalności, z uwzględnieniem 

minimalnych wymagań określonych w § 11. 

3. Ustala się następujące minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej: 

a) biodpady, o ile nie są kompostowane na własne potrzeby przez właściciela nieruchomości – jeden raz 

w tygodniu, 

b) odpady niesegregowane (zmieszane) - jeden raz w tygodniu, 

c) odpady segregowane - szkło - dwa razy w miesiącu, 

d) odpady segregowane - papier – dwa razy w miesiącu, 

e) odpady segregowane – metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – dwa razy 

w miesiącu, 

f) odpady segregowane – popioły – dwa razy w miesiącu 

g) odpady wielkogabarytowe i meble - na bieżąco, po telefonicznym zgłoszeniu właściciela nieruchomości, 

w terminie do 3 dni roboczych od daty przyjęcie zgłoszenia przez odbiorcę odpadów. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać na zasadach określonych w ustawie z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 ze zm.), 

do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu lub w postaci wystawek  

w wyznaczonym terminie bądź w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać  

je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie gminy. 

6. Zużyte baterie i baterie akumulatorowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych  

i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w urzędzie gminy, w szkołach  

oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

7. Zużyte opony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w ilości  

nie większej niż 4 szt. na rok należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

8. Tekstylia powinny być dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 

administracji, przyjmowane będą w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostarczanych przez 

mieszańców nie częściej niż 2 razy w roku w ilości do 4 szt. worków 120 l (kolor i materiał dowolny). Masa 

1 worka nie może przekraczać 25 kg dostarczanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

W przypadku stwierdzenia dostarczenia odpadów innych niż budowlane transport nie zostanie przyjęty. 

10. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają bioodpady, mogą 

je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia 

i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

11. Przydomowe kompostowniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów muszą zapewnić prawidłowy 

proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku. Kompostowanie odpadów 

winno następować w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 
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12. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 

płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 

13. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego: 

a) biodpady, o ile nie są kompostowane na własne potrzeby przez właściciela nieruchomości – jeden  

raz w tygodniu, 

b) odpady niesegregowane (zmieszane) - jeden raz w tygodniu, 

c) odpady segregowane - szkło - dwa razy w miesiącu, 

d) odpady segregowane - papier – dwa razy w miesiącu, 

e) odpady segregowane – metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe – dwa razy 

w miesiącu, 

f) odpady segregowane – popioły – dwa razy w miesiącu 

§ 16. Nieczystości ciekłe usuwa się z nieruchomości z częstotliwością stosowną do potrzeb, nie rzadziej  

niż raz na 6 miesięcy, jednak pod warunkiem, że zawartość zbiorników nie przelewa się na powierzchnię gruntu.  

Rozdział 7. 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 17. 1. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

zebranych selektywnie poprzez podmiot uprawniony. 

2. Wysokość opłaty ustala się na podstawie składanych deklaracji od nieruchomości zamieszkałych na terenie 

gminy od każdego zadeklarowanego mieszkańca a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których 

powstają odpady komunalne, poprzez zadeklarowanie ilości i wielkości pojemników. 

3. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych obciąża właścicieli nieruchomości, na których 

odpady powstają. 

4. Gmina będzie podejmowała działania w celu: 

1) ograniczenia składowania odpadów, szczególnie bioodpadów; 

2) zwiększenia odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych  

oraz papieru i tektury; 

3) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych; 

4) wydzielenia odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i przygotowanie  

do ponownego użycia, recyklingu oraz innych form odzysku materiałów budowlanych i rozbiórkowych. 

5. Gmina będzie prowadziła edukację ekologiczną promującą zapobieganie powstawaniu odpadów  

oraz właściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów 

wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne. 

6. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania bioodpadów zaleca  

się wykorzystanie takiej metody unieszkodliwiania tych odpadów. 

§ 18. Podmioty uprawnione, które realizują zadania odbioru i zagospodarowania odpadów na terenie gminy 

są zobowiązane do przekazywania odebranych z nieruchomości odpadów do komunalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych. 

Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie ochrony przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  

do wspólnego użytku. 

§ 19. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane tak, by nie stwarzały zagrożenia dla osób trzecich. 
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§ 20. 1. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą 

przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem  

się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad: 

2. Psa należy prowadzić na smyczy; zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone, tylko wtedy, gdy opiekun psa 

ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras oraz psy, które zachowują się 

agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu; zwolnienie psa  

ze smyczy jest dozwolone, tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli  

nad jego zachowaniem. 

4. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 

nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 

w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES”  

lub o podobnej treści. 

§ 21. Właściciel zwierzęcia domowego obowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa i środków 

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

zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, a w przypadku takiego zanieczyszczenia  

do natychmiastowego ich uprzątnięcia. 

§ 22. Posiadacz psa zobowiązany jest do dbałości o to, by jego zwierzę nie zakłócało spokoju innym 

mieszkańcom. 

Rozdział 9. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 23. 1. W strefie A Uzdrowiska Świeradów-Zdrój wprowadza się zakaz trzymania zwierząt gospodarskich, 

2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem 

nieruchomości: 

1) o zabudowie wielorodzinnej; 

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej; 

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej; 

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego. 

§ 24. Chów zwierząt powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich, 

a w szczególności hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta wyziewy i opary  

oraz odpady i odchody. 

§ 25. W razie hodowli pszczół, ule powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 5 m od granicy 

nieruchomości - w taki sposób by nie zakłócały korzystania z sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 10. 

Wymagania w zakresie przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania 

§ 26. 1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej, 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa, przechowywania  

lub składowania produktów rolno-spożywczych, 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 

4) zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości jest wykonywana co najmniej raz w roku w okresie od marca  

do kwietnia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 
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Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 1. Upoważnieni przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój pracownicy oraz jednostki upoważnione  

do kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie 

stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. 

2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Świeradów-Zdrój 

można zgłaszać do Urzędu Miasta Świeradów-Zdrój, tel. 75-78-16-489, oraz na adres poczty elektronicznej: 

um@swieradowzdroj.pl. 

3. Urząd Miasta Świeradów-Zdrój będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy 

mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno–higienicznego 

gminy. 
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