
 

 

UCHWAŁA NR XLI/229/21 

RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j., Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j., Dz. U. z 2021 r., poz. 888), Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXII/182/21 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 19 lutego 2021 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Boguszów-Gorce. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach: 

Stanisław Urbaniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 6 grudnia 2021 r.

Poz. 5723



Załącznik do uchwały nr XLI/229/21 

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach 

z dnia 26 listopada 2021 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce, zwany dalej 

Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Boguszów-Gorce. 

2. Definicje i pojęcia użyte w Regulaminie pozostają w ścisłym związku z pojęciami i definicjami 

zawartymi w ustawach: 

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

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

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., 

4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r., 

5) Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

6) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. 

3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) „gnieździe” - rozumie się przez to ogólnodostępne miejsce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

w którym ustawione są następujące pojemniki: 

a) pojemnik w kolorze niebieskim z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

b) pojemnik w kolorze zielonym z przeznaczeniem na szkło, 

c) pojemnik w kolorze brązowym z przeznaczeniem na bioodpady, w tym trawę, 

2) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - rozumie się przez to specjalnie w tym 

celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym  

dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą nieodpłatnie przekazywać odpady selektywnie zebrane, tj.: 

a) papier i tektura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, 

styropian opakowaniowy, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, w tym trawa, 

g) przeterminowane leki, 

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach, 

i) farby i opakowania po farbach, 

j) zużyte opakowania, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
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m) zużyte opony, 

n) odpady z odzieży i tekstyliów, 

o) 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, 

p) drewno, 

r) popioły i żużle z palenisk domowych, 

s) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym, 

3) nieruchomościach mieszanych - należy przez to rozumieć nieruchomości, które w części stanowią 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

4) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

5) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości w zabudowie jedno 

i wielorodzinnej, na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, 

6) budynku jednorodzinnym - rozumie się przez to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie 

bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 

nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, 

7) budynku wielorodzinnym - rozumie się przez to budynek niespełniający definicji budynku jednorodzinnego 

zawierający więcej niż dwa lokale mieszkalne. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej 

w zakresie obejmującym: 

a) papier i tektura, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, w tym folia opakowaniowa, butelki PET, 

styropian opakowaniowy, 

d) szkło, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

f) bioodpady, w tym trawa, 

g) przeterminowane leki, 

h) chemikalia i opakowania po chemikaliach, 

i) farby i opakowania po farbach, 

j) zużyte opakowania, 

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

m) zużyte opony, 

n) odpady z odzieży i tekstyliów, 
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o) 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, 

p) drewno, 

r) popioły i żużle z palenisk domowych, 

s) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwie domowym, 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie 

w "gniazdach" lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy; 

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - powstałych przy prawidłowej 

selektywnej zbiórce odpadów (pozostałości po segregacji) i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom 

prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

2. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dotyczy wszystkich rodzajów zabudowy, 

w tym nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. 

§ 3. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania 

i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób:    

1) nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej: 

a) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku, 

c) szkło - w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

d) papier - w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

e) bioodpady, w tym trawa - w workach, 

2) nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej: 

a) metale i tworzywa sztuczne - w osobnym pojemniku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w osobnym pojemniku, 

c) szkło - w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

d) papier - w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach", 

e) bioodpady, w tym trawa - w pojemnikach ogólnodostępnych, w tzw. "gniazdach". 

2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do zbierania i do przekazywania pozostałych odpadów, 

wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1, a niewymienionych w niniejszym paragrafie, do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. W zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  

do użytku publicznego, właściciele nieruchomości zapewniają: 

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego; 

2) gromadzenia błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego  

na skraju chodnika od strony jezdni, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, 

nieutrudniający ruchu, niezagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wody  

do kanalizacji. 

§ 5. Zabrania się uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, 

w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych. 
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§ 6. 1. W zakresie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, ustala się, że na terenie nieruchomości 

położonych w granicach gminy, mycie pojazdów można przeprowadzać wyłącznie, wtedy gdy: 

1) mycie dotyczy wyłącznie karoserii, 

2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, 

3) ścieki z mycia pojazdów odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych. 

§ 7. 1. W zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, ustala się, że na 

terenie gminy dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolone 

jest wyłącznie w przypadku: 

1) wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu, 

2) wykonywania napraw w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości  

pod warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska  

i nie wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz prac lakierniczych, a także 

nie stwarza uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości lub właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów  

§ 8. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez: 

1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób, aby nie dochodziło 

do ich zmieszania oraz przepełniania, 

2) dbanie o czystość i porządek terenu przylegającego do miejsc gromadzenia odpadów oraz boksów 

kontenerowych, 

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym podrzucaniem odpadów przez osoby 

trzecie, 

4) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota, 

5) przygotowanie miejsca pod pojemniki oraz utrzymanie tego miejsca w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, 

6) właściwe rozmieszczenie pojemników, 

7) utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym poprzez  

ich dezynfekcję. 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 9. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) worki o pojemności 120 l, 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 400 l lub 1100 l, 

4) kontenery o pojemności od 1 do 34 m3, 

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 
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2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki, kontenery lub worki 

w odpowiednich kolorach: 

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło, 

2) niebieskim, z przeznaczeniem na papier, 

3) żółtym, z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, 

4) czarnym, z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

5) brązowym, z przeznaczeniem na bioodpady, w tym trawę. 

3. Wskazane w ust. 1 i ust. 2 pojemniki do zbierania odpadów niesegregowanych (zmieszanych) 

i segregowanych muszą spełniać wymagania norm EN-840. 

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być wyposażone w oznakowanie 

zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka oraz muszą być zaopatrzone 

w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów: 

1) „szkło” - pojemniki, kontenery lub worki wskazane w ust. 2 pkt 1, 

2) „papier” - pojemniki, kontenery lub worki wskazane w ust. 2 pkt 2, 

3) „metale i tworzywa sztuczne” - pojemniki, kontenery lub worki wskazane w ust. 2 pkt 3, 

4) „zmieszane odpady komunalne” - pojemniki, kontenery lub worki wskazane w ust. 2 pkt 4, 

5) „bioodpady” - pojemniki, kontenery lub worki wskazane w ust. 2 pkt 5. 

5. Pojemniki ogólnodostępne powinny posiadać instrukcję korzystania z pojemnika. 

6. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone 

zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady. 

7. Bioodpady, w tym trawa, mogą być kompostowane na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia 

i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

8. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) 

i segregowanych odpadów komunalnych muszą być sprawne technicznie, szczelne, zamykane, wykonane 

z materiałów trudnopalnych, oznakowane odpowiednim kolorem zgodnie z ust. 2 oraz przystosowane  

do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. 

9. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana  

do liczby osób korzystających z tych pojemników i do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów 

oraz częstotliwości ich opróżniania. 

§ 10. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

ustala się, przy założeniu wywozu raz na tydzień, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego  

do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) do 7 osób korzystających - pojemnik o pojemności 120 l, 

2) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 9 

ust. 1, proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14. 

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

ustala się, przy założeniu wywozu raz na dwa tygodnie, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego  

do zbierania metali i tworzyw sztucznych: 

1) do 7 osób korzystających - pojemnik o pojemności 120 l, 

2) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 9 

ust. 1, proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14. 
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3. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

ustala się, przy założeniu wywozu raz na tydzień, że do gromadzenia bioodpadów, w tym trawy, stosowane 

będą worki polietylenowe o pojemności 120 l, dostosowane swoją grubością do rodzaju odpadów 

i uniemożliwiające rozerwanie się zarówno podczas gromadzenia, jak i odbioru odpadów. 

§ 11. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

ustala się, przy założeniu wywozu raz na tydzień, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego  

do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) do 7 osób korzystających - pojemnik o pojemności 120 l, 

2) do 14 osób korzystających - pojemnik o pojemności 240 l, 

3) do 28 osób korzystających - dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 9, 

ust. 1 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14. 

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

ustala się, przy założeniu wywozu raz na dwa tygodnie, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego  

do zbierania metali i tworzyw sztucznych: 

1) do 7 osób korzystających - pojemnik o pojemności 120 l, 

2) do 14 osób korzystających - pojemnik o pojemności 240 l, 

3) do 28 osób korzystających - dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 9, 

ust. 1 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14. 

§ 12. 1. Dla właścicieli nieruchomości mieszanych ustala się, przy założeniu wywozu raz na tydzień, 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych: 

1) do 7 osób korzystających - pojemnik o pojemności 120 l, 

2) do 14 osób korzystających - pojemnik o pojemności 240 l, 

3) do 28 osób korzystających - dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 9, 

ust. 1 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14. 

2. Dla właścicieli nieruchomości mieszanych ustala się, przy założeniu wywozu raz na dwa tygodnie, 

minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania metali i tworzyw sztucznych: 

1) do 7 osób korzystających - pojemnik o pojemności 120 l, 

2) do 14 osób korzystających - pojemnik o pojemności 240 l, 

3) do 28 osób korzystających - dwa pojemniki o pojemności 240 l, 

4) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 9, 

ust. 1 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14. 

§ 13. 1. Ustala się, że do gromadzenia selektywnie zbieranych w tzw. "gniazdach" odpadów komunalnych 

stosuje się ogólnodostępne pojemniki na: 

1) bioodpady, w tym trawę - pojemniki o pojemności 1100 l, 

2) szkło - pojemnik o pojemności 1100 l, 

3) papier - pojemnik o pojemności 1100 l. 
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§ 14. 1. Łączną minimalną pojemność pojemników dla nieruchomości zamieszkałej oblicza się przyjmując, 

że powinna ona odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych zbieranych 

i odbieranych z terenu nieruchomości, z zachowaniem następujących norm tygodniowych: co najmniej 30 l  

na jednego mieszkańca, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l, tj. jeden pojemnik 120 l na odpady 

niesegregowane (zmieszane) i jeden pojemnik 120 l na metale i tworzywa sztuczne. 

2. O rodzaju, pojemności i lokalizacji pojemników ustawionych na terenie nieruchomości niezamieszkałej 

decyduje właściciel nieruchomości. Łączną minimalną pojemność pojemnika oblicza się przyjmując,  

że powinna ona odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych zbieranych 

i odbieranych z terenu nieruchomości, z zachowaniem następujących norm tygodniowych: 

1) dla lokali użytkowych: 

a) spożywczych - co najmniej 1 litr/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l tj. 

pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa sztuczne 

na każdy lokal, 

b) odzieżowych i przemysłowych - co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż 

dwa pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na 

metale i tworzywa sztuczne na każdy lokal, 

c) innych użytkowych - co najmniej 1/4 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa 

pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale 

i tworzywa sztuczne na każdy lokal, 

2) dla przychodni i poradni - co najmniej 5 l na każdego pracownika oraz dodatkowo co najmniej 3/4 litra/m2 

powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady 

niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa sztuczne na każdy punkt, 

3) dla placów targowych - co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż dwa 

pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale 

i tworzywa sztuczne, 

4) dla obiektów użyteczności publicznej, urzędów, banków i biur - co najmniej 5 l na każdego pracownika, 

jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) 

i pojemnik 120 l na metale i tworzywa sztuczne oraz dodatkowo w przypadku: 

a) szkół, przedszkoli, żłobków lub innych placówek całodziennego pobytu - co najmniej 3 l na każdego 

ucznia lub dziecko, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady 

niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa sztuczne, 

b) hoteli lub pensjonatów - co najmniej 15 l na każde łóżko, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l  

tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa 

sztuczne, 

c) lokali i ogródków gastronomicznych - co najmniej 15 l na każde miejsce konsumpcyjne, jednak 

nie mniej niż dwa pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 

120 l na metale i tworzywa sztuczne, z uwzględnieniem możliwości uśrednienia liczby osób 

korzystających z tych pojemników w danej porze roku, 

d) ogródków działkowych - co najmniej 10 l na każdą wyodrębnioną działkę w okresie od 1 marca  

do 31 października, a po tym okresie 1 l na każda działkę, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l  

tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa 

sztuczne, 

e) cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l  

tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane (zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa 

sztuczne; 

5) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej rodzajów działalności - co najmniej 3/4 litra/m2 powierzchni 

użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki 120 l tj. pojemnik 120 l na odpady niesegregowane 

(zmieszane) i pojemnik 120 l na metale i tworzywa sztuczne na każdą nieruchomość. 
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§ 15. Dla zespołu kilku nieruchomości można stosować dowolne kombinacje pojemników wymienionych 

w § 9 ust. 1, proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów wyliczonych na podstawie zapisów § 14, przy 

uwzględnieniu częstotliwości odbioru. 

§ 16. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym - 20 l, 

2) w terenie zabudowanym - od 10 do 50 l. 

§ 17. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach  

na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto: 

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 

korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia 

na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem 

pkt 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 

odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 

nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez 

zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych, 

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się 

ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego 

do dysponowania terenem na ten cel. 

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 18. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do zalegania odpadów 

i przepełniania pojemników, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do zalegania odpadów 

i przepełniania pojemników, 

2) dla segregowanych odpadów komunalnych typu metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru 

tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru 

tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników, 

3) dla bioodpadów, w tym trawy: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
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2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać 

się może w systemie akcyjnym organizowanym przez gminę, zgodnie z podanym harmonogramem, jednak 

nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 

4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00-22.00. 

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest odbieranie odpadów komunalnych od godziny 4.00. 

5. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika 

i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. 

6. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

7. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd  

do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych. 

8. Zabrania się: 

1) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych), odpadów podlegających obowiązkowi segregacji, odpadów z remontów i budowlanych, 

leków i chemikaliów, odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii 

i akumulatorów, bioodpadów, w tym trawy, 

2) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów nie mających 

charakteru odpadów komunalnych, 

3) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki innego rodzaju odpadów 

tj.: 

a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków chemicznych 

i niebezpiecznych, 

b) ceramiki (porcelany, doniczek), 

c) luster, 

d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

e) szkła budowlanego (szyb okiennych, szkła zbrojonego), 

f) puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

g) opakowań po środkach chwastobójczych, 

4) ubijania w pojemnikach odpadów, w sposób utrudniający opróżnianie pojemników oraz wrzucanie  

do pojemników odpadów mogących uszkodzić pojazd odbierający odpady, 

5) umieszczania w koszach ulicznych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa 

dolnośląskiego 

§ 19. 1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenia ich objętości zaleca się: 

1) minimalizowanie używania opakowań jednorazowych oraz podejmowanie działań zmierzających  

do ponownego wykorzystywania odpadów, 

2) opróżnianie opakowań z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku na odpady surowcowe, 

3) redukowanie objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie opakowań z tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady, 

4) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, 

5) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
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6) ograniczenie nabywania produktów w opakowaniach jednorazowego użytku. 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniami  

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

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

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

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 21. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, w odniesieniu do wszystkich zwierząt 

domowych należy:  

1) stały skuteczny dozór, 

2) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych, bez zgody właściciela do obiektów użyteczności 

publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak lecznice, wystawy itp.; 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników, 

3) niewprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, 

boisk szkolnych, 

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 

z psów - przewodników. 

Rozdział 8. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej 

§ 22. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane  

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 23. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości pod warunkiem 

przestrzegania następujących zasad: 

1) zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie; prowadzona hodowla 

nie będzie powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych dla użytkowników, 

współużytkowników oraz użytkowników terenów sąsiadujących, 

2) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone 

i usuwane będą zgodnie z odrębnymi przepisami i Regulaminem oraz nie będą powodowały 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

§ 24. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, gospodarskie, zakłady pracy, obiekty 

służby zdrowia, obiekty komunalne, obiekty produkcji i obrotu żywności oraz obiekty użyteczności publicznej. 

2. Deratyzację na obszarach wskazanych w ust. 1 należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku  

tj. w miesiącach kwietniu i październiku. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, burmistrz określi obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 10. 

Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny 

§ 25. Odpady komunalne uznaje się, że są zbierane w sposób selektywny, jeżeli w pojemniku na odpady 

niesegregowane (zmieszane) nie znajdują się odpady wymienione w § 2 ust. 1. 
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