Projekt
z dnia 4 grudnia 2012 r. Druk Nr XXXI/..../2012/a

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BOLESŁAWIEC
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm: z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2002 r. Nr 153, poz.1271; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2002 r. Nr 214, poz. 1806;
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr
223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz.
675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz.1281, Nr
149, poz.887; z 2012, poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391), po zaciągnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu, Rada Miasta Bolesławiec uchwala:
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA
BOLESŁAWIEC
Rozdział 1.
Postanowienia Ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Bolesławiec, a w szczególności w zakresie:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku,
6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
podlegają następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier i tektura, oraz opakowania wielomateriałowe,
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2) tworzywa sztuczne i metale,
3) szkło oraz opakowania ze szkła,
4) odpady zielone,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) tekstylia i odzież,
11) zużyte opony.
2. Właściciele nieruchomości o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 391), zobowiązani są
do:
a) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych, usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu, zwanym dalej punktem gromadzenia
odpadów oraz odpowiednie przygotowanie tego punktu we własnym zakresie i na własny koszt,
b) zapewnienia pracownikom przedsiębiorstwa odbierającego odpady dostępU do tych pojemników
w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia na szkodę ludzi lub wyrządzenia szkód
w budynkach bądź pojazdach,
c) wystawiania pojemników w dniu wywozu, w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru
odpadów.
3. W przypadku, gdy niemożliwe jest wyznaczenie punktu gromadzenia odpadów na terenie własnej
nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań określonych w przepisach prawa
budowlanego, właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników
przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej
właścicielem, poprzez zawarcie stosownej umowy.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, piasku, liści i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego
bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
2) usunięcia trawy i chwastów z chodnika położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości.
2. Obowiązek określony w ust. 1 należy realizować z częstotliwością zapewniającą bezpieczeństwo
dla osób poruszających się po chodniku, a w przypadku usuwania trawy i chwastów z częstotliwością
zapobiegającą zarastaniu chodnika. Piasek pozostały po przeprowadzeniu akcji zimowej należy usunąć
niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
3. Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków określonych w ust.1 zobowiązani są
stosować poniższe zasady:
1) błoto, śnieg, lód i piasek należy gromadzić tak, aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów,
2) liście, trawę i chwasty należy gromadzić w sposób określony w § 13 niniejszego regulaminu,
3) inne zanieczyszczenia, np. drobne frakcje odpadów,
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

należy

gromadzić

w pojemnikach
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4) zabrania się usuwania zanieczyszczeń wymienionych w ust. 1 z chodników oraz innych części
nieruchomości służących do użytku publicznego na drogę.
4. Śnieg, lód, piasek, błoto uprzątnięte przez właścicieli nieruchomości z chodników oraz innych
części nieruchomości służących do użytku publicznego bezpośrednio przyległych do granicy
nieruchomości, będą wywożone w miarę potrzeb przez przedsiębiorcę działającego w zakresie
oczyszczania miasta.
5. Drogi publiczne oczyszczane są przez zarządcę drogi według ustalonego harmonogramu
a w przypadku konieczności, także na podstawie wskazania przez jednostkę samorządu terytorialnego.
§ 4. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można
przeprowadzać wyłącznie, jeżeli:
1) mycie pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,
2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,
3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych:
a) odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej, albo
b) gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych, zakazuje się
mycia pojazdów samochodowych poza myjniami.
§ 5. 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 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
§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych,
czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, przystosowanych do
opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą
posiadać oznaczenia określające:
1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów,
2) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów informację o rodzaju
frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.
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3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być
dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich
opróżniania.
4. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych
powinna wynosić od 110 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie:
a) pojemników o pojemności 80 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych
gospodarstw domowych,
b) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 20000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób
korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie
nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.
5. Pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych,
opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej
nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 120 l.
6. Ogólnodostępne pojemniki do selektywnego zbierania odpadów (papieru, tektury oraz opakowań
wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali, szkła i opakowań ze szkła), w zabudowie
wielomieszkaniowej nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1500 l.
7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne
pojemników lub worków przeznaczonych do:
1) zbierania papieru i tektury oraz opakowań wielomateriałowych – kolor niebieski,
2) zbierania tworzyw sztucznych i metali – kolor żółty,
3) zbierania szkła oraz opakowań ze szkła – kolor zielony,
§ 7. 1. Łączną minimalną pojemność pojemników oblicza się, przyjmując, że powinna ona
odpowiadać sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej w przypadku:
1) nieruchomości zamieszkałej – co najmniej 35 l na każdego mieszkańca nieruchomości,
2) nieruchomości, na której świadczona jest praca – co najmniej 15 l na każdą osobę zatrudnioną oraz
dodatkowo w przypadku:
a) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta,
dziecko,
b) dla lokalu lub ogródka gastronomicznego – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
c) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na jedno łóżko,
d) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę,
e) dla kina, teatru, sali widowiskowej – co najmniej 5 l na miejsce na widowni,
f) zespołu garaży wolnostojących – co najmniej 10 l na każde miejsce postojowe,
g) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku.
2. Właściciel nieruchomości mieszanej (w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej) oblicza
potrzebną ilość pojemników, w którą musi wyposażyć nieruchomość, jako sumę objętości obliczonych
w oparciu o zapisy ust. 1 pkt 1 i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wymienionej w ust.
1 pkt 2.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Bolesławiec zobowiązani są do
utrzymywania należytego stanu sanitarno-porządkowego na terenie nieruchomości.
2. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym
stanie sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażenie
i dezynfekcję pojemników.
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3. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym
stanie technicznym zabrania się w szczególności:
1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu
i żużlu, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, leków i chemikaliów, baterii
i akumulatorów, zużytych opon, odpadów z remontów i budowlanych, mebli, odpadów medycznych
oraz odpadów zielonych,
2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.
§ 9. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego należy instalować
kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie,
sprawne technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 35 l.
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy
dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości.
2. Niesegregowane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie przewidziane do odbierania
bezpośrednio z terenów nieruchomości należy przekazywać wyłącznie podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne niesegregowane należy umieszczać w pojemnikach koloru szarego lub
grafitowego do zbierania odpadów zmieszanych,
2) papier, makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub
workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim lub przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
3) tworzywa sztuczne i metal, należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego
zbierania w kolorze żółtym lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
4) szkło oraz opakowania ze szkła, należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego
zbierania w kolorze zielonym lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
5) przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe należy umieszczać w pojemnikach do zbierania
przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub
dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
7) zużyte baterie należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub dostarczyć do
punktu selektywnej zbiórki odpadów,
8) zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia
zbiórki tych odpadów lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
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9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów, a także podmiotom
prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane na zgłoszenie przez właściciela
nieruchomości podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne z terenu jego
nieruchomości, lub można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton) należy przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wszystkie inne odpady budowlane
i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych,
wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z tym podmiotem,
12) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
13) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
14) odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub
zagospodarowywać w sposób określony w § 13 ust. 1.
§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne niesegregowane odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
c) w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej - nie rzadziej niż jeden
raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
d) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia
pojemników, w których są zbierane,
e) z terenów ogródków działkowych - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak
do przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
f) z cmentarzy - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia
pojemników, w których są zbierane,
g) z targowisk - nie rzadziej niż dwa razy na tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia
pojemników, w których są zbierane,
2) odpady gromadzone selektywnie: papier, tektura oraz opakowania wielomateriałowe, tworzywa
sztuczne i metale, szkło oraz opakowania ze szkła, odbierane są:
a) w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
b) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
c) z pozostałych nieruchomości – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak
niż w ciągu dwóch dni po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe − w ciągu 48 godzin, po zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości,
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5) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, należy
usuwać z taką częstotliwością, aby nie dopuszczać do ich przepełnienia.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych powstałych
w czasie zorganizowanych imprez masowych systematycznie, jednak nie później niż:
1) w sezonie wiosenno-letnim:
a) dla imprez kończących się do godziny 20.00 w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy,
b) dla imprez kończących się po godzinie 20.00 – w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy,
2) w sezonie jesienno-zimowym:
a) dla imprez kończących się do godziny 17.00 – w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy,
b) dla imprez kończących się po godzinie 17.00 w ciągu 14 godzin od zakończenia imprezy.
§ 12. 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, z zastrzeżeniem ust.
2.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż
raz na kwartał.
3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy, zobowiązany jest do zapewnienia
dostosowanej do liczby uczestników imprezy ilości szczelnych zbiorników szaletów przenośnych.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych zgromadzonych
w czasie zorganizowanych imprez w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych systematycznie, nie
dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie
nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach
przydomowych.
2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych, w sposób określony
w ust.1 należy dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na
której jest prowadzone, oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.
3. Właściciele nieruchomości, na których odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji są
zagospodarowywane w sposób określony w ust. 1, obowiązani są złożyć do Prezydenta Miasta
Bolesławiec oświadczenie o fakcie prowadzenia kompostowni przydomowych.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć
w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, w którym odpady zielone oraz odpady ulegające
biodegradacji były zagospodarowywane w sposób określony w ust. 1.
5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 14. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być prowadzone
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, ochrona przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie
stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także aby nie powodowały
szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostaniu się
w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
4. Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych więcej niż dwa
dorosłe psy i dwa dorosłe koty.
§ 16. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
w szczególności takich jak: drogi, chodniki, podwórka, parki, inne tereny zielone, zobowiązana jest do
niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.
2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a w szczególności psy
mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad
zachowaniem się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) psa należy prowadzić na smyczy ,z zastrzeżeniem pkt. 2,
2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańców tych ras, a także psy, które
zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, tylko
wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu, ma możliwość
sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na komendę opiekuna
w każdej sytuacji.
4. Ze względu na ochronę przed zagrożeniem dla ludzi lub przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku zakazuje się:
1) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp., postanowienie to nie
dotyczy osób korzystających z pomocy psów przewodników,
2) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych,
3) pozostawiać psy na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu.
5. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić
w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA
PIES” lub o podobnej treści.
§ 17. 1. Osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe gołębie, poza wymaganiami wynikającymi z § 15
ust. 1-3, muszą dodatkowo spełniać wymagania:
1) utrzymywanie gołębi nie może być prowadzone w budynkach wielorodzinnych oraz w miejscach
wspólnego użytku,
2) odległość gołębników od okien i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności
publicznej nie może być mniejsza niż 15 m, z zastrzeżeniem pkt 5,
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3) odległość gołębników od zakładów służby zdrowia, zakładów oświatowo–wychowawczych,
wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów
o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego oraz terenów sportowych i rekreacyjnych
nie może być mniejsza niż 200 m,
4) odległość budynków gołębników od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego nie może być
mniejsza niż 7,5 m. z zastrzeżeniem pkt 5,
5) dopuszcza się zmniejszenie odległości o których mowa w pkt 2 i pkt 4 w przypadku uzyskania zgody
właścicieli sąsiednich posesji.
2. Zakazuje się utrzymywania gołębi:
1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną,
2) na osiedlach domków jednorodzinnych o zabudowie szeregowej.
§ 18. 1. Ze względu na ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, osoby zamieszkujące
lub posiadające swoje siedziby na terenie miasta Bolesławiec, będące właścicielami psów zobowiązane są
do:
1) rejestracji oraz trwałego oznakowania psa w terminie 30 dni od daty jego nabycia lub w przypadku
szczeniąt przed ukończeniem szóstego miesiąca życia,
2) opłacania opłaty za posiadanie psa, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą Rady Miasta
Bolesławiec.
2. Przez trwałe oznakowanie rozumie się czynności wykonywane przez lekarza weterynarii,
polegające na wszczepieniu psu pod skórę elektronicznego mikroprocesora będącego mikronośnikiem
informacji numerycznej zawierającej kod cyfrowy.
3. Rejestr psów w mieście Bolesławiec prowadzi Straż Miejska w Bolesławcu.
4. Właściciele psów są zobowiązani do informowania o wszelkich zmianach w stanie posiadania
(zmiana właściciela, zaginięcie, śmierć psa, itp.), celem aktualizacji rejestru.
5. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku uiszczania opłaty za posiadanie psa, koszty trwałego
oznakowania psów ponosi Gmina Miejska Bolesławiec na wniosek uprawnionego.
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie gołębi
i zwierząt gospodarskich hodowanych wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego pod
następującymi warunkami:
1) zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane
uniemożliwiający im opuszczenie tej nieruchomości,

na

terenie

nieruchomości

w sposób

2) utrzymywanie gołębi i zwierząt gospodarskich nie może być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości, nie może być źródłem nieprzyjemnych zapachów i hałasu oraz nie może powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości, wód powierzchniowych i podziemnych,
3) odpady i nieczystości powstające w związku z utrzymywaniem gołębi i zwierząt gospodarskich
muszą być gromadzone i usuwane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 8.
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania
§ 20. 1. Ustala się, że teren miasta Bolesławiec, jest obszarem podlegającym obowiązkowej
deratyzacji, a w szczególności:
a) budynki wielolokalowe podpiwniczone,
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b) lokale gastronomiczne,
c) obiekty handlowe branży spożywczej,
d) magazyny żywności,
e) gospodarstwa rolne,
f) zakłady przetwórstwa żywności,
g) szpitale,
h) hotele, internaty, pensjonaty i bursy,
i) obiekty, w których prowadzona jest zbiorowe żywienie,
j) wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej,
k) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów,
l) schroniska dla zwierząt i czasowe miejsca przetrzymywania zwierząt.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, o których
mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały.
3. Deratyzację, należy przeprowadzać co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, w okresie kwiecień/maj
oraz październik/listopad. W miejscach wyłożenia trutek, należy umieścić ostrzeżenie o treści: "Uwaga!
Wyłożona trutka przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt."
4. Po terminach określonych w ust. 3, należy usunąć resztki trucizny.
5. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych lub
innych, Prezydent Miasta Bolesławiec może zarządzić obowiązek przeprowadzenia dodatkowej
deratyzacji w terminie innym niż określony w ust. 3.
Postanowienia końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bolesławiec.
§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIV/436/06 Rady Miejskiej
w Bolesławcu z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku na terenie miasta Bolesławiec.
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/…./2012
Rady Miasta Bolesławiec
Z dnia 19 grudnia 2012 r.

……………………………
(miejscowość, data)
………………………………………………………………..
(imię, nazwisko właściciela nieruchomości)
…………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

Prezydent Miasta Bolesławiec
Urząd Miasta Bolesławiec
ul. Rynek – Ratusz 41
59-700 Bolesławiec
Oświadczenie*

Oświadczam,
że
na
terenie
nieruchomości
położonej
w
Bolesławcu
przy
ul…………………………………………..nr…........................................odpady ulegające biodegradacji
zagospodarowane są w kompostowni przydomowej - zgodnie z § 13 ust.1 Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec.
W/w nieruchomość zamieszkuje (użytkuje) ……………. osób.
W okresie od ………-………..-………. do ……….-……….-………. zagospodarowano w kompostowni
przydomowej około …………………..litrów odpadów ulegających biodegradacji.

………………………………………
(czytelny podpis)

*Oświadczenie prosimy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Miasta W Bolesławcu, ul. Rynek – Ratusz 41
(sekretariat) w terminie do 15 stycznia za rok poprzedni.
Brak oświadczenia w powyższym terminie świadczy, że na terenie nieruchomości nie zagospodarowuje się odpadów
ulegających biodegradacji w kompostowniach przydomowych.
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Uzasadnienie
Gospodarowanie odpadami komunalnymi jest jednym z podstawowych zadań gminy, mającym na celu
ochronę środowiska naturalnego. Jest ono ściśle związane ze sprawami utrzymania porządku i czystości,
unieszkodliwiania odpadów i redukcji ich ilości oraz recyklingu i odzysku, a także likwidacji
nielegalnych wysypisk i szeroko rozumianej edukacji ekologicznej społeczeństwa.
Przepis art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), nakłada na gminy obowiązek dostosowania regulaminu utrzymania
czystości i porządku do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia
uchwalenia tego planu. Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XXiV/616/12 w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012
(WPGO) została podjęta w dniu 27 czerwca 2012 r., zatem termin podjęcia uchwały w sprawie przejęcia
znowelizowanego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec upływa
z dniem 27 grudnia 2012 r.
Efektywny system gospodarki odpadami komunalnymi powinnien się opierać przede wszystkim na ich
selektywnej zbiórce. Im więcej śmieci będą segregować mieszkańcy, tym zarządzanie przez gminy będzie
efektywniejsze.
Bardzo ważny jest i nie bez znaczenia jest aspekt ekologiczny, działanie na rzecz ochrony środkowiska.
Ograniczenie liczby nielegalnych wysypisk. Nieopłacalne będzie pozbywanie się odpadów, gdzie bądź,
ponieważ i tak właściciele nieruchomości obowiązani będą wnosić opłaty za odbiór odpadów.
W aspekcie ekonomicznym, objęcie zbiórką wszystkich nieruchomości (zamieszkałych i nie
zamieszkałych), zbuduje szczelny system płatności i odbierania odpadów.
W zakresie gospodarki odpadami przewidziano obowiązek selektywnej zbiórki przez każdego
właściciela kilkunastu rodzajów odpadów. Niektóre z tych odpadów będzie musiał gromadzić
w pojemnikach, a inne będzie przekazywał do punktów selektywnej zbiórki odpadów.
Znowelizowany regulamin określa prawa i obowiązki właścicieli nieruchomości, podmiotów
odbierających odpady komunalne oraz gminy. Regulamin określa między innymi rodzaje odpadów, które
właściciele nieruchomości muszą zbierać w sposób selektywny. Ponadto, regulamin określa, w jaki
sposób właściciel nieruchomości winien pozbywać się konkretnych rodzajów odpadów: czy poprzez
gromadzenie w pojemnikach i przekazywanie podmiotowi odbierającemu, czy poprzez przekazanie do
punktu selektywnej zbiórki odpadów – co dotyczy właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych, składających deklarację i płacących „opłatę śmieciową”
Regulamin wskazuje, jakie pojemniki należy stosować, oraz jakie minimalne rozmiary pojemników
należy wykorzystywać do zbierania i gromadzenia odpadów, które będą zbierane i odbierane
bezpośrednio z nieruchomości.
W zakresie pozostałych obowiązków, regulamin określa również obowiązki właścicieli w zakresie
częstotliwości pozbywania się nieczystości ciekłych.
Ponadto, regulamin określa zasady dotyczące uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
Regulamin określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, by zapewnić ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do
wspólnego użytku.
W uchwale wyznaczono również obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzenia.
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