
 

 

UCHWAŁA NR LXVII/551/17 

RADY MIEJSKIEJ W BOGATYNI 

z dnia 28 listopada 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia 

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

(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.4 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Miejska w Bogatyni po uzyskaniu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia zwany dalej Regulaminem  

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bogatynia dotyczące: 

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

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych  

(w tym opakowaniowych): papieru i tektury, metalu i tworzyw sztucznych, szkła opakowań 

wielomateriałowych; 

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

w tym odpadów opakowaniowych i ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów 

i parków; 

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektronicznego i elektrycznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-

remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych  opakowań ośrodkach ochrony roślin; 

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

publicznego, 

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń  

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

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

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 
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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 dla Województwa 

Dolnośląskiego; 

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) wymagań 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. 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 

roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2017r., poz.1289); 

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach;  

3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 

pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania 

odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości; (art. 3 ust. 1pkt 7 ustawy o odpadach – t.j 

Dz.U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.); 

4) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 

handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających  

do obrotu żywność; (art. 3 ust. 1 pkt.1 ustawy o odpadach - t.j Dz.U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.); 

5) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu 

lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (art.3 ust.1 pkt.10 ustawy o odpadach – t.j Dz.U. 

z 2016 r., poz.1987 ze zm.); 

6) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem 

odpadów z czyszczenia ulic i placów; (art. 3 ust. 1 pkt.12 ustawy o odpadach – t.j Dz.U. z 2016 r., poz.1987 

ze zm.); 

7) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 

charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 

umieszczone w pojemnikach wielkości  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów 

wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów; 

8) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania 

wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów 

o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań (art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 

13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1863 ze zm.);  

9) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, które nie są objęte przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tj. Dz.U. z 2017 r. , poz. 1332); 

10) odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach  

(t.j- Dz.U. z 2016 r., poz.1987 ze zm.); 
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11) opakowaniu wielomateriałowym - rozumie się przez to opakowanie wykonane co najmniej z dwóch 

różnych materiałów, których nie można rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych 

(art. 8  pkt.10  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – tj. Dz.U. 

z 2016 r., poz.1863 ze zm.);  

12) selektywnie zbieranych frakcjach odpadów – rozumie się przez to następujące rodzaje odpadów: 

papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów,  o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 

2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 19) 

13) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne (w tym również tereny 

przeznaczone do użytku publicznego), o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc w szczególności: 

szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej, domy oraz ośrodki 

kultury i sportu, cmentarze, zakłady kremacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej, bazy służb 

komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, zakłady przetwarzania 

i unieszkodliwiana odpadów, w tym spalarnie, elektrociepłownie, stacje kolejowe, torowiska kolejowe, 

bazy postojowe i obsługowe kolei, stacje kolei linowych i wyciągów narciarskich, stoki narciarskie, dworce 

autobusowe, lotniska, porty, boiska i stadiony sportowe, skateparki, ścieżki i szlaki rowerowe oraz 

turystyczne, posterunki straży gminnych, policji i innych służb, strażnice straży pożarnych, straży 

granicznych, zakłady karne, areszty śledcze, zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, parki, place, 

zieleńce i publiczne obszary zielone, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi 

strzeżone, miejsca obsługi podróżnych, bazy obsługi technicznej dróg, w tym autostrad, ogrody botaniczne, 

dendrologiczne, zoologiczne, palmiarnie, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, 

bary, puby, szpitale, hotele i hostele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, 

pensjonaty, nieobejmujące siedliska części gospodarstw rolnych, lasy, obszary pokryte wodami, urzędy 

celne, biura, sklepy, wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe 

i logistyczne itp.; 

14) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne  i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie; 

15) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie miasta i gminy 

pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, do których 

mieszkańcy samodzielnie i nieodpłatnie dostarczają odpady; 

16) kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów 

organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.1422.); 

17) gminie Bogatynia – należy przez to rozumieć obszar w granicach administracyjnych miasta i gminy 

Bogatynia. 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI  

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

poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów  komunalnych oraz utrzymywanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

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

w zakresie obejmującym: 

a) papier 

b) metale 
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c) tworzywa sztuczne 

d) szkło 

e) opakowania wielomateriałowe 

f) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji, ze szczególnym  uwzględnieniem bioodpadów 

g) przeterminowane leki i chemikalia 

h) zużyte baterie i akumulatory 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

j) odpady wielkogabarytowe 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe 

l) zużyte opony 

2. Odpady komunalne o których mowa w ust.1 powinny być zbierane i odbierane w sposób określony 

w rozdziale 3 i 4 Regulaminu. 

§ 4. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także: 

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, piasku, liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących  

do użytku publicznego w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży, miejsc zbierania 

odpadów poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń tak aby nie powodować zakłóceń w ruchu pieszych 

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

deszczowej; 

2) usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni 

nieruchomości służących do użytku publicznego i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno-higienicznego; 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości,  

pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Powstające sieci nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych, ziem 

oraz kanalizacji deszczowej. 

2. Dopuszcza się drobne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych tylko wtedy, gdy powstające 

odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 

Rozdział 3. 

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCHDO 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. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) worki o pojemności od 60 l do 120 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l, 

3) pojemniki na odpady ulegające biodegradacji  60l, 120l, 240l, 1100 l. 

4) kontenery lub prasokontenery o pojemności od 2 do 36 m3, 

5) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l, 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej 

odpadów w następujący sposób: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – osobny pojemnik koloru czarnego lub szarego z napisem 

„ZMIESZANE”; 

b) papier i tektura w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury - osobny pojemnik lub worek koloru 

niebieskiego z napisem „PAPIER”,; 
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c) metale i tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z metalu i tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe - osobny pojemnik lub worek koloru żółtego z napisem „METALE  

i TWORZYWA SZTUCZNE” 

d) szkło: szkło bezbarwne w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego - osobny pojemnik lub worek 

koloru białego z napisem „SZKŁO BEZBARWNE”  ·kolorowe w tym odpady opakowaniowe ze szkła 

kolorowego - osobny pojemnik lub worek koloru zielonego z napisem „SZKŁO KOLOROWE” 

e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - osobny pojemnik lub worek 

koloru brązowego z napisem „BIO”. 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie 

o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz być przystosowane do opróżniania przez 

pojazdy specjalistyczne przedsiębiorstwa odbierającego odpady. 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

w następujący sposób: 

1) właściciel nieruchomości określa sposób zbierania odpadów (selektywny, nieselektywny), 

2) właściciel nieruchomości określa ilość osób korzystających z pojemników, 

3) właściciel nieruchomości oblicza ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, która jest 

iloczynem: liczby osób korzystających i średniej ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpowiednio dla sposobu zbierania odpadów podanej w ust. 4) i 5), 

4) określa się następujące ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy jednotygodniowym 

cyklu odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi nieselektywną zbiórkę 

odpadów: 

a) dla budynków mieszkalnych – 23 l na mieszkańca, 

b) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków – 2 l na studenta/ucznia/dziecko i 10 l na osobę pracującą, 

c) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 16 l na łóżko i 10 l na osobę pracującą, 

d) lokale handlowe –10 l na osobę pracującą, 

e) lokale gastronomiczne – 16 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 10 l na osobę pracującą, 

f) urządzone targowiska, hale targowe, giełdy – 46 l na punkt handlowy  i 10 l na osobę pracującą, 

g) ogródki działkowe – 8 l na każdą działkę, 

h) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe – 1 l na miejsce na widowni i 10 l na osobę pracującą, 

i) kina – 2 l na miejsce na widowni i 10 l na osobę pracującą, 

j) cmentarze – 2 l na miejsce grzebalne, 

k) tereny parków i zieleńców – 77 l na 1 ha, 

l) wszystkie inne nie wymienione – 10 l na osobę. 

5) określa się następujące ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy jednotygodniowym 

cyklu odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę 

odpadów: 

a) dla budynków mieszkalnych – 17,5 l na mieszkańca, 

b) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków – 1,5 l na studenta/ucznia/dziecko i 8 l na osobę pracującą, 

c) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 13 l na łóżko i 8 l na osobę pracującą, 

d) lokale handlowe–8 l na osobę pracującą, 

e) lokale gastronomiczne – 13 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 8 l na osobę pracującą, 

f) urządzone targowiska, hale targowe, giełdy – 35 l na punkt handlowy i 8 l na osobę pracującą, 
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g) ogródki działkowe – 7 l na każdą działkę, 

h) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe – 1 l na miejsce na widowni  i 8 l na osobę pracującą, 

i) kina – 2 l na miejsce na widowni i 8 l na osobę pracującą, 

j) cmentarze – 1,5 l na miejsce grzebalne, 

k) tereny parków i zieleńców – 59 l na 1 ha, 

l) wszystkie inne nie wymienione – 8 l na osobę. 

6) właściciel nieruchomości określa minimalną ilość pojemników, która jest sumą pojemności odpowiedniej 

konfiguracji worków, pojemników lub kontenerów określonych w § 6 ust.1. 

7) różnica, pomiędzy obliczoną ilością wytwarzanych odpadów zgodnie z pkt.3 i obliczoną minimalną 

pojemnością pojemników zgodnie z pkt.6, nie może być większa niż 60 l. 

2. Minimalna pojemność pojemnika na papier i tekturę, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury 

jest proporcjonalna do pojemności pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych ustalonych w ust.1. pkt.5 z uwzględnieniem częstotliwości  ich odbioru. Minimalna pojemność 

pojemnika na metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metalu i tworzyw sztucznych  

jest proporcjonalna do pojemności pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych ustalonych w ust.1.pkt.5 z uwzględnieniem częstotliwości ich odbioru. Minimalna pojemność 

pojemnika na szkło bezbarwne, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego jest proporcjonalna  

do pojemności pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych ustalonych 

w ust.1.pkt.5 z uwzględnieniem częstotliwości ich odbioru. Minimalna pojemność pojemnika na szkło 

kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego jest proporcjonalna do pojemności pojemnika 

przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych ustalonych w ust.1.pkt.5 z uwzględnieniem 

częstotliwości ich odbioru. Minimalna pojemność pojemnika na odpady ulegające biodegradacji,  

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów jest proporcjonalna do pojemności pojemnika przeznaczonego 

do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych ustalonych w ust.1.pkt.5. z uwzględnieniem częstotliwości 

ich odbioru. 

3. Dopuszcza się stosowanie prasokontenera o mniejszej pojemności niż ustalona zgodnie 

z ust. 1 minimalna pojemność pojemnika pod warunkiem, że iloczyn stopnia zagęszczenia odpadów 

i pojemności praso kontenera odpowiada minimalnej pojemności pojemnika ustalonej zgodnie z ust.1. 

§ 9. 1. Pojemniki, kontenery lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać 

w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. Ponadto: 

1) Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów 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, 

5) pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy wystawiać w dniu wywozu w terminach 

zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów, 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym. 
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2. Właściciele nieruchomości dokonują okresowej dezynfekcji pojemników i miejsc ustawienia urządzeń 

do gromadzenia odpadów jednak nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku  

ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do porządkowania terenu wokół pojemników oraz wiat 

śmietnikowych, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika lub wiaty śmietnikowej odpadów, 

które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika. 

5. Obowiązki, o których mowa w pkt. 1 i 2 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy. 

Rozdział 4. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓWKOMUNALNYCH  

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI  ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 11. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – co najmniej raz na tydzień 

2) dla selektywnie zbieranych odpadów: 

a) papier, metale i tworzywa sztuczne – co najmniej raz na 2 tygodnie, 

b) dla odpadów ulegających biodegradacji – co najmniej raz na tydzień 

c) szkło z podziałem na bezbarwne i kolorowe – co najmniej raz na miesiąc. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rzadziej 

niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając do ich przepełnienia. 

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

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. 

4. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

odbywać się będzie w systemie akcyjnym w ramach zbiórki objazdowej „u źródła”  nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, zgodnie harmonogramem. Poza okresem zbiórki odpady można przekazać do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

5. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów 

na podstawie przepisów odrębnych. 

6. Odpady przeterminowanych leków należy dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych 

w aptekach lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań 

po nich należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem 

przypadków określonych  w przepisach odrębnych. 

8. Odpady z remontów prowadzonych samodzielnie należy gromadzić w pojemnikach lub workach 

dostarczanych odpłatnie przez firmę prowadząc działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub 

przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

9. Odpady zielone i inne ulegające biodegradacji mogą być poddane procesowi kompostowania 

w przydomowych kompostowniach na terenie nieruchomości, zbierane w pojemnikach lub workach 

przystosowanych do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem lub przekazywane do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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10. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się 

z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i pojemności zbiornika nie dopuszczając do jego 

przepełnienia – nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. 

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

wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 5. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2016 

§ 12. 1. Należy dążyć do: 

1) zmniejszenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 

odpadów, 

2) zmniejszenia masy powstających odpadów przez ograniczenie marnowania żywności oraz wprowadzenie 

selektywnego zbierania bioodpadów  z zakładów zbiorowego żywienia, 

3) zwiększania świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi  

(w tym odpadami żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji), 

4) zwiększania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów komunalnych, 

5) zapewnienia jak najwyższej jakości zbieranych odpadów (przez odpowiednie systemy selektywnego 

zbierania odpadów), w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób 

poddane recyklingowi, 

6) konsekwentnego stosowania się do zakazu składowania zmieszanych odpadów komunalnych bez 

przetworzenia 

7) wyeliminowania miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych. 

8) zmniejszenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 

odpadów, 

9) zmniejszenia masy powstających odpadów przez ograniczenie marnowania żywności oraz wprowadzenie 

selektywnego zbierania bioodpadów  z zakładów zbiorowego żywienia, 

10) zwiększania świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi  

(w tym odpadami żywności  i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji), 

11) zwiększania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów komunalnych, 

12) zapewnienia jak najwyższej jakości zbieranych odpadów (przez odpowiednie systemy selektywnego 

zbierania odpadów), w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób 

poddane recyklingowi, 

13) konsekwentnego stosowania się do zakazu składowania zmieszanych odpadów komunalnych  

bez przetworzenia, 

14) wyeliminowania miejsc nielegalnego składowania odpadów komunalnych. 

Rozdział 6. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCHNA CELU OCHRONĘ 

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 

TERENÓWPRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 13. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób,  

aby nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi. 
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2. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane  

do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez 

dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na 

terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. 

§ 14. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie 

pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące 

do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych 

zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone: 

1) na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów; 

2) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec, a osoba, 

z którą przebywa w tym miejscu ma możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli. 

§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych 

przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, 

zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe oraz inne pomieszczenia budynków służące do użytku 

publicznego. 

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady 

komunalne, lub w specjalne do tego celu przeznaczonych pojemnikach. 

3. Obowiązki określone w ust. 1 – 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących. 

§ 16. 1. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 

nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w widoczną 

tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymaniu zwierzęcia agresywnego, w tym psa agresywnego 

na terenie nieruchomości. 

Rozdział 7. 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w obrębie zwartych terenów, zajętych przez 

budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy 

przemysłowe, ogrody działkowe. 

2. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej, zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 

warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi 

przepisami. 

§ 18. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami 

sanitarnymi, a ich usytuowanie nie będzie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

2) gromadzone nieczystości nie będą powodować uciążliwości zapachowych oraz rozprzestrzeniania się 

owadów, gryzoni i insektów. 

3) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich oraz niedopuszczeniu do zakłócania 

ciszy i spokoju przez zwierzęta. 

4) wybiegi dla zwierząt gospodarskich powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostawanie się 

zwierząt poza ich obręb. 

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 

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

uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz nie mniejszej niż 30 m od budynków znajdujących 

się na innych nieruchomościach. 
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Rozdział 8. 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW 

JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 19. 1. Na terenie Gminy Bogatynia obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, na których 

zlokalizowane są: 

1) budynki wielolokalowe podpiwniczone; 

2) lokale gastronomiczne wraz z terenem pod podwyższonymi podestami ogródków gastronomicznych; 

3) obiekty handlowe branży spożywczej; 

4) magazyny żywności i płodów rolnych; 

5) gospodarstwa rolne i hodowlane; 

6) zakłady przetwórstwa żywności; 

7) szpitale; 

8) hotele; 

9) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; 

10) wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; 

11) wnętrza międzyblokowe oraz miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej; 

12) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; 

13) schroniska dla zwierząt. 

2. Obowiązkowi deratyzacji podlegają również: 

1) cała sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o średnicach od 500 mm przebiegająca w obrębach gminy 

wraz ze studniami i wpustami deszczowymi; 

2) wyloty do cieków wodnych na terenie gminy. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, w miesiącach kwietniu 

i październiku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

4. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, i zdrowotnych Burmistrz 

Miasta i Gminy Bogatynia może zarządzić przeprowadzenie deratyzacji. 

5. Termin przeprowadzenia deratyzacji, o którym mowa w ust. 2, podaje do publicznej wiadomości 

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, określając jednocześnie obszar objęty deratyzacją. 

Rozdział 11. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 22. Traci moc uchwała Nr XL/314/16 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni: 

K. Peremicki 
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