
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/266/2022 

RADY GMINY STARE BOGACZOWICE 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice, którego 

brzmienie określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XIII/132/2020 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 12 maja 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 

i uchwała nr XXVIII/250/2022 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Bogaczowice. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy Stare Bogaczowice: 

Aneta Rajca

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 4 maja 2022 r.

Poz. 2471



Załącznik do uchwały nr XXIX/266/2022 

Rady Gminy Stare Bogaczowice 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice 

Rozdział 1.  

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare Bogaczowice, 

a w szczególności: 

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

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości, częstotliwość i sposób pozbywania  

się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych  

do użytku publicznego, utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów; 

3) częstotliwości 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 dla Województwa 

Dolnośląskiego; 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

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

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

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

7) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.);  

2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Stare Bogaczowice;  

3) kompostowniku – rozumie się przez to urządzenie lub budowlę służącą kompostowaniu odpadów 

organicznych;  

4) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) – należy przez to rozumieć frakcję pozostałą po wydzieleniu 

odpadów surowcowych z ogólnej masy odpadów komunalnych;  

5) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy;  

6) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), do którego mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie oddawać 

wysegregowane frakcje odpadów;  

7) regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Stare Bogaczowice. 

Rozdział 2.  

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

w systemie:  

1) indywidualnym – polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych 

do tego celu pojemnikach, workach lub kompostownikach, przeznaczonych dla jednej nieruchomości; 
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2) zbiorowym – polegającym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych w przystosowanych  

do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla nieruchomości wielolokalowych i budynków użyteczności 

publicznej. 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości uznaje  

się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zebrane są w podziale na odpowiednie frakcje, 

o których mowa w § 3 ust. 3 i gromadzone w pojemnikach lub w workach przeznaczonych do tych frakcji. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia i przekazywania podmiotowi odbierającemu 

odpady komunalne w oddzielnych pojemnikach lub workach następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) szkło; 

2) papier; 

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponadto do selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

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. 

5. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, 

wymienione w ust. 3 pkt 1-4 i ust. 4, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych. 

§ 5. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego w szczególności dróg, chodników, dojść  

do budynków i garaży poprzez zgromadzenie ich w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych 

i pojazdów oraz z zachowaniem możliwości odpływu wody deszczowej i roztopowej do kanalizacji.  

§ 6. 1. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:  

1) gromadzenia odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki; 

2) wrzucania odpadów do pojemników lub worków w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem; 

3) gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, gorących popiołów i żużli, śniegu, lodu, 

substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów przemysłowych, medycznych, 

przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon; 

4) gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach 

nie spełniających wymogów stosownych przepisów; 

5) mycia pojazdów samochodowych poza myjniami. 

2. Odstępstwo od regulacji wymienionej w § 6 ust. 1 pkt 5 – na terenie nieruchomości mycie pojazdów 

samochodowych poza myjniami można prowadzić wyłącznie, gdy: 

1) nie powoduje zanieczyszczenia środowiska i odbywa się przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

2) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości; 
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3) ścieki z mycia odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do szczelnego 

zbiornika bezodpływowego. 

§ 7. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza 

warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 4.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku 

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

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu. 

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na 

wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że: 

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska; 

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych 

i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać 

uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli 

i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.  

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników 

i worków i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy stosuje się: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l; 

2) worki o pojemności 120 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

4) przydomowe kompostowniki. 

§ 9. Dla poszczególnych rodzajów odpadów selektywnie zebranych należy zastosować worki lub pojemniki 

w odpowiednich kolorach i napisach: 

1) zielonym z napisem ,,Szkło” - z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

2) żółtym z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” - z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, w tym 

odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) niebieskim z napisem ,,Papier” - z przeznaczeniem na papier i tekturę, w tym odpady opakowaniowe 

z papieru i tektury; 

4) brązowym z napisem ,,Bio” – z przeznaczeniem na bioodpady; 

5) innego koloru niż wymienione w pkt 1-4 z napisem „Zmieszane” – z przeznaczeniem na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne. 

§ 10. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą posiadać 

przydomowe kompostowniki do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, które muszą zapewnić 

prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku w sposób 

niepowodujący uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. W zamian za kompostowanie 

bioodpadów, właściciel nieruchomości zwolniony będzie z części opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na te odpady. 

§ 11. Odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, wyłącznie 

do tego przeznaczonych pojemnikach spełniających wymagania Polskich Norm. Pojemniki do zbierania 

odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym oraz być 

przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne podmiotu uprawnionego. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2471



§ 12. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

niesegregowanych (zmieszanych) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przy 

zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 22 pkt 1 powinna wynosić, co najmniej 40 l  

na jednego mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l.  

2. Ilość i pojemność pojemników należy dostosować do liczby mieszkańców nieruchomości oraz do ilości 

wytwarzanych odpadów. 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do indywidualnych potrzeb i ilości adekwatnej do ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych, uwzględniając minimum określone w punkcie 2.  

2. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych przy 

zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 22 pkt 1 powinna wynosić: 

1) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków, świetlic – co najmniej 3 l na każdego ucznia, dziecko, 

pracownika i każdego przebywającego, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l; 

2) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik 60 l na każdy lokal; 

3) dla lokali gastronomicznych, hotelarskich i pensjonatów - co najmniej 10 l na każdego pracownika  

oraz co najmniej 10 l na miejsce konsumpcyjne i noclegowe, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l  

na każdy lokal lub nieruchomość; 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na pracownika, jednak 

nie mniej niż jeden pojemnik 60 l na każdą nieruchomość; 

5) dla obiektów sportowych, użyteczności publicznej oraz urzędów - co najmniej 3 l na pracownika  

lub uczestnika zdarzeń, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l na każdy obiekt; 

6) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l; 

7) dla pozostałych, nie wymienionych powyżej – pojemność należy ustalić według najbliższego, podobnego 

charakteru prowadzonej działalności, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 60 l. 

§ 14. Łączna minimalna pojemność pojemników służących do zbierania odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych), w które wyposażona jest nieruchomość, w której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna stanowić sumę minimalnej pojemności 

pojemników ustalonych dla części zamieszkałej oraz dla części niezamieszkałej nieruchomości. 

§ 15. Pojemniki i worki do selektywnego zbierania szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, 

bioodpadów nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 120 l. 

§ 16. Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, 

gdy takiej możliwości nie ma na chodniku lub ulicy przed wejściem na teren nieruchomości z zachowaniem 

zasad bezpieczeństwa lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady. 

Pojemniki należy wystawiać do godz. 6.00 w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, nie wcześniej 

jednak niż w dniu poprzedzającym odbiór; 

2) worki przeznaczone do selektywnego zbierania szkła, metali i tworzyw sztucznych, papieru, bioodpadów 

należy umieszczać w miejscu ustawiania pojemników na odpady zmieszane lub w innym miejscu 

uzgodnionym z podmiotem uprawnionym wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego 

rodzaju odpadów; 

3) pojemniki przeznaczone dla nieruchomości wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej 

ustawione będą w miejscach wyznaczonych; 

4) pojemniki na odpady z cmentarzy winny być usytuowane na cmentarzu lub obok w sposób umożliwiający 

ich odbiór przez podmiot uprawniony; 
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5) kosze uliczne należy ustawiać w miejscach o znacznym natężeniu ruchu pieszych tj. na chodnikach, 

przystankach komunikacji publicznej. 

§ 17. Właściciele nieruchomości zapewniają zagospodarowanie nieczystości ciekłych na jej terenie przez 

dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających  

na jej terenie, bez dopuszczenia do przepełnienia. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków 

musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie właściwego stopnia  

ich oczyszczania. 

Rozdział 4.  

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 18. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany 

wyłącznie przez podmiot uprawniony. 

§ 19. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

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

nieruchomości. 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz użytkownicy nieruchomości 

niezamieszkałych stanowiących własność gminy, na których powstają odpady komunalne, zobowiązani  

są do zbierania i przekazywania do odbioru podmiotowi uprawnionemu wskazanych poniżej odpadów 

w następujący sposób:  

1) odpady niesegregowane (zmieszane) – należy umieszczać w osobnym pojemniku do zbierania odpadów 

zmieszanych; 

2) selektywnie zebrane odpady tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier należy umieszczać: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – w osobnych workach lub pojemnikach, spełniających wymagania 

Regulaminu lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

b) w zabudowie wielorodzinnej oraz nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność gminy - 

w pojemnikach, spełniających wymagania Regulaminu lub dostarczyć do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych; 

3) bioodpady należy w pierwszej kolejności gromadzić i zagospodarować we własnym zakresie 

w przydomowych kompostownikach, w przypadku ich braku należy umieszczać: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – w osobnych workach lub pojemnikach, spełniających wymagania 

Regulaminu lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

b) w zabudowie wielorodzinnej oraz w nieruchomościach niezamieszkałych stanowiących własność gminy 

– w pojemnikach spełniających wymagania Regulaminu lub dostarczyć do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych; 

4) zużyte baterie, akumulatory – należy umieszczać w ustawionych pojemnikach w obiektach użyteczności 

publicznej lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) zużyte opony: 

a) należy pozostawiać w punktach wymiany ogumienia, 

b) przekazywać podmiotom uprawnionym, 

c) dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) należy oddawać do punktu sprzedaży detalicznej przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty 

sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu,  

b) przekazywać do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, 
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d) dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów 

budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

9) przeterminowane leki i chemikalia – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

10) odpady niebezpieczne - należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

11) odpady nieklasyfikujące 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 igły i strzykawki – należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

12) odpady tekstyliów i odzieży - należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

§ 21. Właściciele nieruchomości innych niż wymienione w § 20, na terenie, który nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru 

podmiotowi uprawnionemu, na podstawie zawartej bezpośrednio z nim umowy wskazanych poniżej odpadów 

w następujący sposób: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – należy umieszczać w osobnym pojemniku do zbierania 

odpadów zmieszanych; 

2) selektywnie zebrane odpady tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, bioodpady - należy umieszczać 

w osobnych pojemnikach spełniających wymagania Regulaminu; 

3) odpady niebezpieczne, zużyte baterie, akumulatory, opony, przeterminowane leki i chemikalia, meble 

i inne odpady wielkogabarytowe, odpady tekstyliów i odzieży – należy przekazywać podmiotom 

uprawnionym; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) należy oddawać do punktu sprzedaży detalicznej przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty 

sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu, 

b) przekazywać do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, 

c) należy przekazywać podmiotom uprawnionym; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy umieszczać w odpowiednich 

pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony. 

§ 22. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) – raz na dwa tygodnie; 

2) selektywnie zebrane odpady: 

a) papier, metale i tworzywa sztuczne – raz na dwa tygodnie, 

b) szkło – raz na cztery tygodnie, 

c) bioodpady – raz na dwa tygodnie; 

3) kosze uliczne – w razie potrzeby, nie rzadziej niż co dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych 

odpadów ma gwarantować nie przepełnianie się pojemników. 
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§ 23. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 

bezodpływowe powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz 

uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik.  

2. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji 

obsługi. 

§ 24. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 

pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 

Rozdział 5.  

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Dolnośląskiego 

§ 25. Należy dążyć do: 

1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych; 

2) minimalizowania używania opakowań jednorazowych z tworzyw sztucznych nie podlegających 

biodegradacji; 

3) zwiększenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów komunalnych; 

4) zwiększenia ilości selektywnie zebranych odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 

komunalnych; 

5) wyeliminowania miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych; 

6) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; 

7) zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat prawidłowego sposobu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

§ 26. Odpady ulegające biodegradacji wytworzone na terenie nieruchomości zaleca się zagospodarować  

we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych. 

Rozdział 6.  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  

do wspólnego użytku 

§ 27. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) właściwej opieki nad nimi;  

2) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zachowanie tych zwierząt; 

3) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe w taki sposób,  

aby zwierzę nie mogło się z niej wydostać; 

4) zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem. 

§ 28. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy: 

1) wyprowadzanie psa na smyczy, dopuszcza się możliwość wyprowadzania psa bez smyczy lub kagańca 

poza miejscami publicznymi, jedynie w przypadku, gdy pies został oznakowany w sposób umożliwiający 

identyfikację właściciela lub opiekuna i jest możliwość jego kontroli; 

2) zabezpieczenie nieruchomości, na terenie której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec 

wydostaniu się psa poza jej granice; 

3) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych w obiektach i na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, drogach, placach zabaw, boiskach itp. 

i umieszczenia tych nieczystości w pojemnikach na odpady komunalne; 

4) stały i skuteczny nadzór nad psem. 
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Rozdział 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 

§ 29. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w obiektach zamkniętych, tak, aby nie wydostawały się na drogi i tereny publiczne. 

§ 30. Utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości 

sąsiednie. 

§ 31. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać 

i dezynfekować w miarę potrzeb. 

§ 32. Do gromadzenia odpadów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych służą gnojowniki wraz  

ze szczelnymi bezodpływowymi zbiornikami na nieczystości płynne, wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

Rozdział 8.  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 33. Jako obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji, wyznacza się położone w granicach 

administracyjnych Gminy Stare Bogaczowice nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, 

użyteczności publicznej, produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi oraz gospodarstwa rolne. 

§ 34. Deratyzacja powinna być dokonywana każdorazowo w przypadku stwierdzenia wystąpienia populacji 

gryzoni na terenie nieruchomości. 
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