
 

 

UCHWAŁA NR 212/2020 

RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

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

i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu Rada Miasta Zgorzelec uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec”, 

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 178/2020 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 sierpnia 2020r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec (opublikowana w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z dnia 02 września 2020r. poz. 4890). Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta Zgorzelec. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

Katarzyna Murmyło

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 października 2020 r.

Poz. 5895



Załącznik do uchwały nr 212/2020 

Rady Miasta Zgorzelec 

z dnia 27 października 2020 r. 

 

 

Regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, a w szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli 

nieruchomości dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 

gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, 

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 
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§ 2. Właściciele nieruchomości nie objęci zorganizowanym przez Gminę Miejską Zgorzelec systemem 

odbioru odpadów komunalnych zobowiązani są do pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów 

w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) i przepisami odrębnymi, w szczególności poprzez przekazanie 

ich podmiotowi odbierającemu odpady (wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Miasta Zgorzelec). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

wykonując obowiązki wynikające z odrębnych przepisów i niniejszego regulaminu. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne obowiązani są do 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. 

2. Odpady komunalne na nieruchomości powinny być zbierane według następujących frakcji: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

2) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, 

3) metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych – zbieranych łącznie, 

4) szkła i opakowań ze szkła, 

5) bioodpadów, 

6) odpadów niebezpiecznych, 

7) chemikaliów, opakowań typu puszki i wiaderka po farbach, rozpuszczalnikach, lakierach itp., 

8) zużytych baterii i akumulatorów, 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

11) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

12) zużytych opon, 

13) tekstylii i odzieży, 

14) przeterminowanych leków, 

15) 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. 

3. Odpady, wymienione w ust. 2 pkt 1-5, należy gromadzić w pojemnikach określonych w rozdziale 4 

niniejszego regulaminu, przy czym właściciel nieruchomości ustawia pojemniki w taki sposób,  

by zagwarantować bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu zbierania odpadów bez konieczności wejścia 

na teren nieruchomości bądź wystawia pojemniki na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości 

w dniu odbioru odpadów. 

4. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 6-13 należy samodzielnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Dotyczy to właścicieli nieruchomości zamieszkałych uiszczających na rzecz Gminy 

Miejskiej Zgorzelec opłaty za gospodarowanie odpadami. 

5. Odpady wymienione w ust. 2 pkt 14-15 należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać 

je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, których 

wykaz umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec lub do PSZOK; odpady wymienione 

w ust. 2 pkt 15 w postaci igieł i strzykawek dopuszcza się gromadzić w pojemnikach przeznaczonych na odpady 

wymienione w ust. 2 pkt. 3 po umieszczeniu w specjalnych pojemnikach, które można otrzymać nieodpłatnie 

w aptekach wskazanych przez Urząd Miasta, u Odbiorcy odpadów oraz w PSZOK. 
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6. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić 

niezwłocznie od chwili ich powstania. 

7. Odbiór odpadów określonych w ust. 1 powinien być prowadzony w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów. 

§ 5. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego powinny być 

gromadzone w miejscach, w których nie powodują zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

§ 6. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach 

dozwolonych: 

1) dopuszczalne jest tylko pod warunkiem, gdy mycie nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska i odbywa 

się na terenie własnej posesji, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed spływem zużytej wody na tereny 

sąsiednich posesji lub na tereny publiczne oraz gdy mycie odbywa się przy użyciu wody bez dodatków 

preparatów i substancji chemicznych. Powstające ścieki powinny być odprowadzone do kanalizacji 

sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. W szczególności ścieki takie 

nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych. 

2. Drobne naprawy, a więc np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje 

pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za 

zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 

a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

§ 7. Na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, 

zabrania się: 

1) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nieprzeznaczone; 

2) umieszczania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, sklepach, punktach gastronomicznych 

i usługowych w koszach ulicznych oraz w innych miejscach na ten cel nieprzeznaczonych; 

3) gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w pojemnikach 

przeznaczonych na odpady komunalne. 

§ 8. 1. Określa się zasady kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach na terenie 

nieruchomości jednorodzinnych: 

1) kompostownik to urządzenie lub miejsce stale wydzielone na terenie nieruchomości, 

2) proces związany z kompostowaniem bioodpadów nie może być uciążliwy dla sąsiadujących właścicieli 

nieruchomości, 

3) kompostowaniu podlegają bioodpady będące odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw 

domowych, 

4) Wyprodukowany kompost powinien być wykorzystywany na potrzeby własne właściciela nieruchomości. 

2. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worków z przeznaczeniem na segregację 

odpadów biodegradowalnych przez właściciela nieruchomości posiadającego kompostownik. 

§ 9. Ustala się zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zlecenia przez właściciela nieruchomości 

dla podmiotu uprawnionego na podstawie zawartej z nim stosownej umowy, 

2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez dostosowanie 

wielkości (pojemności) zbiornika bezodpływowego do ilości osób, które przebywają na tej nieruchomości 

(również czasowo) w sposób gwarantujący, że nie dojdzie do przepełnienia zbiornika, 

3) nieczystości ciekłe należy usuwać co najmniej 2 razy w roku. 
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4) osady ściekowe z zbiorników oczyszczalni przydomowych należy usuwać z częstotliwością określoną 

w instrukcji eksploatacji oczyszczalni na podstawie zlecenia dla podmiotu uprawnionego do wykonania 

takiej usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3. 

Ogólne zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 10. „Ustala się następujące zasady prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów: 

1. wyposażenie w pojemniki oraz worki do prowadzenia selektywnej zbiórki jest obowiązkiem Gminy 

Miejskiej Zgorzelec; 

2. wyposażenie w pojemniki na odpady komunalne zmieszane jest obowiązkiem właściciela nieruchomości; 

3. właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić wymienione w pkt. 1 urządzenia w miejscach 

gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

4. prowadzenie selektywnego zbierania na terenie wszystkich rodzajów nieruchomości następujących frakcji 

odpadów komunalnych, zebranych w urządzeniach do gromadzenia: 

a) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury (np.: opakowania z papieru i tektury, gazety i czasopisma, 

katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki i zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy), 

b) tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych (np.: butelki po napojach, opakowania  

po chemii gospodarczej, kosmetykach, opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, torebki, 

worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian, puszki  

po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności-konserwy, złom żelazny i metale kolorowe, 

metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folię aluminiowa, kartoniki po mleku 

i innych napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe, igły oraz strzykawki i wenflony pod warunkiem 

ich umieszczenia w specjalnych pojemnikach, które można otrzymać nieodpłatnie w aptekach wskazanych 

przez Urząd Miasta, u Odbiorcy odpadów oraz w PSZOK); 

c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (np.: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki  

po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach) 

d) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji i odpadów 

zielonych (np.: gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty, skoszona trawa, trociny drzew i kora drzew, owoce, 

warzywa itp.). 

5. Opakowania przed wyrzuceniem do pojemników do ich selektywnego gromadzenia należy opróżnić  

z ich zawartości. Nie zaleca się mycia przed wyrzuceniem odpadów opakowaniowych. 

6. prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest 

obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy i wszystkich rodzajach nieruchomości. W zabudowie 

zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika 

o minimalnej pojemności 350 l na 1000 m2 terenu działki. Pozostali właściciele nieruchomości gromadzą 

i przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w pojemnikach o pojemności min. 80 l koloru 

brązowego na posesjach jednorodzinnych i 1100 l na pozostałych nieruchomościach. Do tymczasowego 

gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do pojemników zbiorczych na bioodpady właściciele 

wykorzystują pojemniki z tworzywa sztucznego; 

7. odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, należy zagospodarować  

we własnym zakresie lub przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; w sytuacji gdy ścięte 

gałęzie krzewów i drzew w celu ich przekazania muszą być załadowane do większego pojemnika, właściciel 

nieruchomości ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy; 
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8. prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach 

niezamieszkałych: przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych 

itd., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego 

rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw 

domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, 

zużytych opon, tekstylii i odzieży; 

9. odpady komunalne budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą być gromadzone w odpowiednich 

pojemnikach-kontenerach przeznaczonych na tego typu odpady. Właściciel ma obowiązek odpowiednio 

wcześniej zamówić taki pojemnik-kontener u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić  

go w terminie uzgodnionym z odbiorcą odpadów; 

§ 11. Odbiór odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także opróżnianie 

z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni 

robocze i w godzinach od 7.00 do 15.00 w soboty. 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 12. W celu realizacji obowiązku odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych  

na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec należy: 

1. korzystać z pojemników, które muszą być przystosowane do ich mechanicznego opróżniania przez 

pojazdy odbierające odpady, spełniające normy określone dla poszczególnej ich pojemności, 

2. korzystać z worków wykonanych z folii poliuretanowych grubości dostosowanej do ilości i rodzaju 

odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Worki muszą być wykonane zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi normami dla worków do gromadzenia odpadów komunalnych. 

3. pojemniki i worki, po wprowadzeniu systemu znakowania, trwale i czytelnie oznakować w widocznym 

miejscu, oraz muszą być opisane wg. rodzaju odpadu jaki jest w nim gromadzony z oznaczeniem podmiotu 

odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec oraz oznaczone naklejkami z nadrukiem 

zawierającym indywidualny kod kreskowy dla danego punktu odbioru przypisanego do danej nieruchomości; 

4. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych: 

a) kosze uliczne o pojemności minimum 35 l, 

b) pojemniki na odpady o pojemności 80, 110, 120, 240, 440, 500, 660, 770, 1100, 1500 litrów; dopuszcza się 

stosowanie pojemników o pojemności od 5m³ do 10m³. 

c) worki o pojemności minimum 110 l, 

d) kompostowniki, 

e) stacje „psi pakiet” z dozownikami woreczków na psie odchody, 

f) pojemniki na psie odchody. 

§ 13. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości: 

1. pojemniki muszą spełniać parametry określone w § 11 ust. 1-3, 

2. objętość pojemników zgodna z § 11 ust. 4 lit. b). 

§ 14. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości: 
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1. dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy minimalna pojemność pojemnika na odpady, 

w którą właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość wynosi 80 l w przypadku zadeklarowania 

zużycia do 12 m³ wody, a w przypadku większego zużycia wody pojemność pojemnika powiększa się o 10 l  

za każdy 1 m³ zużytej wody zgodnie ze złożoną deklaracją; na obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz 

śródmiejskiej wskazane jest łączenie pojemników z poszczególnych nieruchomości w większe, zwłaszcza,  

gdy istnieją urządzone miejsca do gromadzenia odpadów; 

2. dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. 

prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający 

ogródkami działkowymi), minimalną objętość pojemników na odpady, w którą właściciel nieruchomości musi 

wyposażyć nieruchomość należy dostosować do indywidualnych potrzeb, lecz pojemnik nie może być mniejszy 

niż 80 l. Przy obliczaniu niezbędnej pojemności pojemników należy uwzględnić następujące normatywy 

dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru: 

a) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu i rekreacji, 

baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni, stacji 

kolejowych, dworców autobusowych, policji i innych służb, strażnic straży pożarnych, straży granicznych, 

parkingów strzeżonych, poza wymienionymi niżej – 10 l/na każdego pracownika tygodniowo, 

b) dla szkół wszelkiego typu - 6 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, 

c) dla żłobków i przedszkoli - 6 l na każde dziecko i pracownika, 

d) dla lokali handlowych - 20 l na każde 10 m² pow. całkowitej oraz 10 l/na każdego pracownika, 

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 20 l na każdego zatrudnionego, 

f) dla lokali gastronomicznych i stołówek - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – 10 l na każdego pracownika, 

i) dla domów opieki, szpitali, schronisk, itp. - 5 l na jedno łóżko, 

j) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. - 10 l na jedno łóżko 

k) dla ogródków działkowych 10 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 kwietnia do 30 września każdego 

roku, 

l) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady, 

m) dla targowisk - 80 l na każde stanowisko handlowe, 

n) dla przychodni lekarskich i weterynaryjnych – 0,5 l na pacjenta, 

o) dla hurtowni - 10 l na 10 m² oraz 10l/na każdego pracownika 

p) wszystkie inne niż wymienione – 10 l na każdego pracownika 

3. dla garaży zlokalizowanych poza terenem zamieszkałej nieruchomości przez jego właściciela - 10 l  

na jeden garaż za okres 1 m-ca; 

4. dla nieruchomości mieszanych, tj. takich na części których zamieszkują mieszkańcy a na części 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne minimalną objętość pojemników na odpady, w którą 

właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość oblicza się jako sumę objętości liczonych zgodnie  

z § 13 ust.1 i § 13 ust. 2.; 

5. dla nieruchomości gdzie prowadzona jest w części lokalu mieszkalnego obsługa biurowej działalności 

gospodarczej minimalną objętość pojemników na odpady, w którą właściciel nieruchomości musi wyposażyć 

nieruchomość oblicza się zgodnie z §  13 ust. 1 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 5895



6. Zezwala się na wspólne wyposażenie w pojemnik lub kilka pojemników przez kilka nieruchomości 

niezależnie od jej charakteru oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

zachowując przy tym stosowną krotność pojemnika. 

7. W celu tymczasowego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości i ich 

dostarczania do pojemników zlokalizowanych w miejscach publicznych, właściciele nieruchomości mają 

obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki o minimalnej pojemności 10 l. 

§ 15. Ustala się rodzaje i objętość pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości: 

1. minimalną ilość co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 80 l  lub worek o minimalnej 

pojemności 110 l z przeznaczeniem na każdą frakcję odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt. 2-5; 

2. worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych surowcowych (papier, makulatura, tworzywa 

sztuczne, szkło) muszą spełniać następujące wymagania: 

a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum  

0,03 mm, 

b) być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do niego zbierane, 

c) pojemność worków powinna wynosić minimum 1101; 

3. objętość worków i pojemników do selektywnej zbiórki, za wyjątkiem odpadów biodegradowalnych, 

oblicza się jako iloczyn 10 l/na osobę miesięcznie dla każdego strumienia odpadów oraz ilości osób 

zamieszkujących nieruchomość i nie mniej niż jeden worek o pojemności nie mniejszej niż 110l lub pojemnik 

o pojemności nie mniejszej niż 80l, w przypadku nieruchomości zamieszkałych; minimum jeden worek 

o pojemności nie mniejszej niż 110l lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 80l na nieruchomość 

niezamieszkałą na której powstają odpady komunalne dla każdego strumienia odpadów zgodnie z wypełnioną 

deklaracją: właściciel nieruchomości niezamieszkałej dla każdego wyselekcjonowanego odpadu 

opakowaniowego powinien dysponować minimalną objętością w pojemniku stanowiącą 25% ilości odpadu 

zmieszanego obliczonego zgodnie z § 13 ust 2; 

4. na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady opakowaniowe należy zbierać do pojemników  

do gromadzenia surowców wtórnych o pojemności minimalnej 240 l każdy; 

5. nieruchomości prowadzące selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych powinny posiadać 

pojemniki o pojemności minimum 80 l; 

6. minimalną objętość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów biodegradowalnych, w którą 

należy wyposażyć nieruchomość należy dostosować do indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące 

normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru: 

a) dla nieruchomości zamieszkałej – 10 l na 1 zamieszkałą osobę, 

b) dla nieruchomości posiadającej trawniki - pojemnik minimum 110 l na każde 1000 m² trawnika w okresie 

wegetacyjnym tj. od 01 marca do 31 października, 

c) dla nieruchomości niezamieszkałej - 10% ilości odpadu zmieszanego obliczonego zgodnie z § 13 ust. 2,  

za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek, sklepów warzywnych, i targowisk, dla których minimalna 

objętość w pojemniku stanowi 100% ilości odpadów zmieszanych, 

d) dla nieruchomości mieszanych w/w wymienione normatywy sumuje się; 

7. na obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz z nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych bioodpady 

należy zbierać do pojemników o pojemności minimalnej 240 l każdy; 

8. do selektywnej zbiórki należy stosować pojemniki lub worki wraz z oznaczeniem określającym rodzaj 

gromadzonych odpadów o parametrach określonych w § 11 i kolorach: 

a) niebieskim, z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

b) żółtym, z przeznaczeniem na plastik i opakowania z tworzyw sztucznych, 

c) zielonym lub białym, z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 8 – Poz. 5895



d) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, 

e) szarym lub zielonym na odpady posortownicze (zmieszane). 

9. Zezwala się na wspólne wyposażenie w pojemnik lub kilka pojemników przez kilka nieruchomości 

niezależnie od jej charakteru oraz w porozumieniu z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, 

zachowując przy tym stosowną krotność pojemnika. 

§ 16. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników: 

1. rodzaje pojemników na chodnikach, przy przystankach komunikacji publicznej, na peronach kolejowych, 

w parkach: 

a) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 l. Zaleca się by kosze wyposażone były w zadaszenie ograniczające 

możliwość zalania odpadów wodami opadowymi, 

b) pojemniki usytuowane na drogach i w miejscach publicznych powinny być rozmieszczone z uwzględnieniem 

ruchu pieszego 

c) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych w zabudowie zwartej nie rzadziej  

niż ok. 150 m, i jest ustalana na podstawie lokalizacji drogi oraz natężenia ruchu pieszego, 

d) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej 

niż ok. 250 m, i jest ustalana na podstawie lokalizacji drogi oraz natężenia ruchu pieszego, 

e) w parkach, zieleńcach, terenach zieleni miejskiej - przy ławkach, 

f) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku; 

2. w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników 

spełniające wymogi opisane w § 15 przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań, o pojemności nie mniejszej 

niż 1100 l. 

§ 17. Ustala się standardy rozmieszczania, utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia 

odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym: 

1. podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy 

Rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1065); 

2. właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości pojemniki oraz worki  

na odpady w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady  

bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma, wystawiania 

w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 

nieruchomości, w sposób nie zakłócający ruchu komunikacyjnego. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach,  

za zgodą właściciela nieruchomości także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego 

w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach; miejsca gromadzenia odpadów powinny uwzględniać 

obowiązek segregacji zgodny z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

3. właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno 

zewnętrznej jak też wewnątrz; 

4. pojemnik nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów; 

5. pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony któregokolwiek z elementów konstrukcyjnych, 

np. pokrywy; 

6. miejsca gromadzenia odpadów wraz z dojściami muszą być utrzymywane przez właściciela nieruchomości 

w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie; odpady, które nie znalazły się w pojemnikach powinny 

być usuwane z taką częstotliwością, by zapewnić czystość i porządek w miejscu gromadzenia odpadów oraz 

możliwość dojścia do każdego z pojemników przez użytkujących jak również pracowników firmy odbierającej 

odpady; 
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7. szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa muszą  

być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu jego 

opróżnienia; 

8. wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę 

kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, w miejscu nie utrudniającym 

korzystania z nieruchomości lub w wyznaczonym do tego celu przez właściciela miejscu w zabudowie 

wielorodzinnej. 

§ 18. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 

eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

§ 19. 1. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury oraz opakowań 

z papieru i tektury nie wolno wrzucać: 

a) papieru powlekanego folią i kalki, 

b) kartonu po mleku i napojach, 

c) pieluch jednorazowych, podpasek, 

d) chusteczek higienicznych, 

e) pampersów i podkładek, 

f) worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, 

g) tapet, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych). 

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła i odpadów opakowaniowych  

ze szkła nie wolno wrzucać: 

a) szkła stołowego-żaroodpornego, 

b) ceramiki, doniczek, 

c) zniczy z zawartością wosku, 

d) żarówek i świetlówek, 

e) szkła kryształowego, 

f) reflektorów, 

g) nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, 

h) termometrów i strzykawek, 

i) monitorów, lamp i kineskopów TV, 

j) szyb okiennych i zbrojonych, szyb samochodowych, 

k) luster i witraży, 

l) fajansu i porcelany. 

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzywa sztucznego, metalu 

i opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać: 

a) igieł, strzykawek, wenflonów, jeśli nie są umieszczone w specjalnych pojemnikach, 

b) innych art. medycznych, 

c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

d) nie opróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i bejcach, 

e) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, 

f) zużytych baterii i akumulatorów, 

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji i odpadów zielonych nie można wrzucać: 

a) kości zwierząt, 

b) mięsa i padliny zwierząt, 

c) oleju jadalnego, 

d) drewna impregnowanego, 

e) płyt wiórowych i MDF, 

f) leków, 

g) odchodów zwierząt, 

h) popiołu, 

5. Do przydomowych kompostowników nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady 

zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów; odpadów pochodzenia zwierzęcego. 

6. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego. 

§ 20. Zabrania się wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane odpady, w zakresie 

których prowadzona jest segregacja oraz mieszania odpadów podlegających segregacji. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości  

oraz zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez  

ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie ich przez odbierającego 

odpady operatora. Nieudostępnienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów. 

3. Odpady powinny być odbierane z nieruchomości z częstotliwością nie rzadziej niż: 

a) raz w tygodniu w przypadku odpadów zmieszanych; 

b) raz w miesiącu w przypadku odpadów zbieranych w sposób selektywny; 

c) raz w tygodniu w przypadku bioodpadów w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada; raz w miesiącu w okresie 

od 01 grudnia do 28 lutego oraz dwa razy w okresie od 01 do 31 marca. 

d) raz w tygodniu z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

4. Nieodebrane odpady, z przyczyn określonych w pkt. 2, właściciel przechowuje na terenie swojej posesji 

lub jeżeli to dotyczy odpadów zbieranych selektywnie może je własnym transportem dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). 

5. Odbiór odpadów w PSZOK następuje na zasadach określonych w Regulaminie tego punktu. 

6. Odpady: 

a) zawierające azbest, 

b) padłe zwierzęta, 

c) odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, 

Właściciel nieruchomości powinien zagospodarować we własnym zakresie i na własny koszt poprzez 

przekazanie ich do podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na ich zbieranie lub utylizację. 

§ 22. Odpady komunalne ciekłe usuwa się z nieruchomości z częstotliwością stosowną do potrzeb, pod 

warunkiem by zawartość zbiorników nie przelewała się na powierzchnię gruntu. 
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§ 23. 1. Ustala się, że na potrzeby gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzony 

jest PSZOK. 

2. W PSZOK przyjmowane są w sposób selektywny wyłącznie następujące rodzaje odpadów: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, 

g) odpady niebezpieczne, 

h) przeterminowane leki, 

i) chemikalia, 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

m) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

n) zużyte opony, 

o) tekstylia i odzież, 

p) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 24. 1. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ilość, a także 

podjąć działania mające na celu ułatwieniu poddawania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym 

poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i unikaniu 

zanieczyszczania odpadów zebranych selektywnie. 

2. Właścicielom nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych zaleca 

się minimalizowanie używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających biodegradacji. 

3. Właściciele nieruchomości powinni zmniejszać ilości powstających odpadów, w tym ograniczać 

marnotrawienie żywności. 

4. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane  

są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów 

oraz monitorować selektywne zbieranie odpadów w pojemnikach i workach na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. 

5. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane  

są postępować z odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, w tym odebrane niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i selektywnie zebrane odpady zielone i inne bioodpady wytworzone na terenie 

Gminy Miejskiej Zgorzelec należy dostarczyć do instalacji komunalnej. 

6. Właściciele nieruchomości oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych obowiązani są do takiego postępowania z odpadami, aby nie dopuścić do mieszania się odpadów 

selektywnie zbieranych z innymi frakcjami odpadów. 

§ 25. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, powinni, 

w miarę możliwości: 
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1. kupować produkty bez opakowania lub minimalnie opakowane, w szczególności kupować produkty  

wg wagi zamiast w porcjach jednostkowo pakowanych; 

2. wielokrotnie używać produkty i opakowania, w szczególności unikać produktów jednorazowego użytku; 

3. kupować produkty w opakowaniach zwrotnych, w szczególności napoje w butelkach szklanych  

i za kaucją; 

4. korzystać z pudełek, pojemników i kubków, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania; 

5. wielokrotnie używać słoików, w szczególności do przygotowywania konfitur i przetworów; 

6. opróżniać pudełka, pojemniki i kubki z płynów i innych substancji, w szczególności opakowań po pastach 

do zębów, jogurtach, twarożkach, przed wyrzuceniem do pojemników na odpad; 

7. zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem  

do pojemników na odpady; 

8. kupować produkty w koncentratach; 

9. używać toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów; 

10. kupować i stosować akumulatorki zamiast baterii jednorazowego użytku; 

11. oddawać nienoszone ubrania organizacjom charytatywnym lub wrzucać je do pojemników na odzież; 

12. oddawać stare, ale nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub bezpośrednio znajomym  

lub sąsiadom,; 

13. oszczędzać papier poprzez: dwustronne drukowanie i kopiowanie, prowadzenie notatek na częściowo 

zużytym papierze, tzw. wtórny obieg czyli wspólne korzystanie z gazet i czasopism; 

14. ograniczać drukowanie dokumentów poprzez stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów; 

15. przechowywać dane na dyskach lub płytach CD/DVD/SD zamiast na papierze; 

16. napełniać, regenerować puste tonery do drukarek. 

§ 26. Dopuszcza się z zastrzeżeniem przepisów odrębnych prowadzenie przez właścicieli nieruchomości 

kompostowania bioodpadów w obrębie tej nieruchomości, na której powstają odpady zielone. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku. 

§ 27. 1. Właściciel lub opiekun zwierząt domowych jest zobowiązany do sprawowania właściwej opieki nad 

tymi zwierzętami. 

2. Właściciel  lub opiekun zwierzęcia winien  utrzymywać je tak, by nie stwarzać zagrożenia dla osób trzecich 

– zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować szkód 

i uciążliwości dla otoczenia. 

3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania wydostaniu się ich w sposób 

niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

4. Właściciel lub opiekun zwierzęcia ma obowiązek zapewnić stały nadzór nad zwierzęciem. 

5. Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach 

przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń 

pozostawionych przez to zwierzę. 

6. Nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta agresywne, w tym psy agresywne, należy 

wyposażyć w tabliczkę ostrzegawczą z napisem ostrzegawczym o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, 

w tym psa agresywnego na terenie nieruchomości oraz wyposażyć w dzwonek służący do wezwania właściciela. 

W przypadku wyprowadzania go na zewnątrz na smyczy i w kagańcu. 
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§ 28. 1. Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne dozwolone jest tylko z użyciem smyczy, a psy należące 

do ras uznawanych za niebezpieczne (agresywne) oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi 

i innych zwierząt dodatkowo w kagańcu. 

2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie pod 

nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania nad nim kontroli 

3. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych, w szczególności takich jak drogi, chodniki, 

parki i inne tereny zielone oraz podwórka, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzę; nieczystości te umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu 

rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie 

to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

4. Wyprowadzanie psów na tereny parków lub tereny zieleni urządzonej dopuszcza się na zasadach 

określonych w regulaminach tych obiektów. 

5. Zwolnienie psów ze smyczy dopuszczalne jest jedynie w miejscach odosobnionych, mało uczęszczanych 

przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych, (w przypadku psów uznanych za agresywne 

w kagańcu) pod warunkiem, że właściciel (opiekun) psa znajduje się od psa w niedalekiej odległości i ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 

6. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, gdy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób 

trzecich i mienia. 

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

mieszkańcom. 

§ 29. Obowiązki określone w § 27 i § 28 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników i osób niepełnosprawnych korzystających z psów asystujących oraz osób utrzymujących 

zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych, których używanie odbywa się na podstawie odrębnych 

przepisów, regulujących szczególne zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży 

Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służb kontroli celnej, 

ratownictwa. 

Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach 

§ 30. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wyznacza się obszar 

centrum miasta jako teren, na którym trzymanie zwierząt gospodarskich jest bezwzględnie zabronione. Granice 

tego obszaru wyznacza Rzeka Nysa Łużycka, ul. Wrocławska, ul. Lubańska, ul .Zamiejsko-Lubańska, ul. Armii 

Krajowej, ul. Słowiańska, linia kolejowa Węgliniec-Granica Państwa. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych, innych 

niż gospodarstwa rolne w rozumieniu ustawy z dnia 15.11.1984r. o podatku rolnym /tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 333/ 

oraz innych niż gospodarstwa produkcyjne w ramach działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy 

z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1387 ze zm./. 

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

pod warunkami: 

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.). 

b) zwierzęta i teren hodowli nie mogą być widoczne z drogi publicznej lub sąsiedniej nieruchomości; 

c) hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta wyziewy i opary oraz odpady i odchody, 

a wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym imisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone  

do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 
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d) odległość granicy wybiegu lub ustawionych klatek ze zwierzętami od otworów okiennych sąsiednich 

budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 50m. 

e) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, co najmniej dwa razy 

w roku, obowiązkowo w marcu i październiku, realizowaną przez uprawniony podmiot. 

§ 31. Pszczoły należy trzymać w ulach, które powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m 

od granicy nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości  

dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 9. 

Wymagania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 32. Właściciel nieruchomości obowiązany jest przeprowadzić zabieg deratyzacji w terminie 

natychmiastowym w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni oraz zapobiegawczo  nie rzadziej niż: 

1. dwa razy w roku w marcu i październiku, z zastrzeżeniem raz na kwartał w zakładach, placówkach 

żywienia zbiorowego, które w procesie produkcji wytwarzają odpady; 

2. raz na miesiąc w punktach zbiorczych odpadów stałych. 

§ 33. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec, 

w tym: zabudowane budynkami jedno lub wielorodzinnymi, obiektami użyteczności publicznej, obiektami 

gospodarczymi, sklepami, magazynami, warsztatami, ze szczególnym uwzględnieniem piwnic, przyziemi oraz 

węzłów technicznych, ciepłowniczych, studni i urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 34. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na Gminie Miejskiej 

Zgorzelec. 
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