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UCHWAŁA NR 373/06
RADY MIASTA ZGORZELEC
z dnia 6 września 2006 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec.
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr.214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr.102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,
poz. 1759) w zw. z art.4 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 1996r. Nr
132 poz.622 zmiany: 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121, poz. 770 z 2000 Nr 22, poz.272 z 2001r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154 poz.
1800 z 2002r., Nr 113, poz. 984 z 2003r. Nr 7, poz. 78, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2005r. Nr 85 poz. 729,
Nr175 poz.1458 ), Rada Miasta Zgorzelec
uchwala, co następuje:
ڇ
Uchwala się Regulamin w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zgorzelca.
§3
Traci moc Uchwała Nr 357/97 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 27.10.1997r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania
czystości i porządku w Gminie Miejskiej Zgorzelec.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr 373/06 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 6 września 2006r
Regulamin
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec dotyczące:
wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie we wskazanym
zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, (w tym powstających w gospodarstwach domowych
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów), uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi; rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń 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: średniej ilości odpadów
komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych
urządzeń; częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz
z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów; innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki
odpadami; obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; wymagań utrzymywania
zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§2
Właściciel nieruchomości (w przypadku terenu budowy wykonawca robót budowlanych) ma obowiązek zbierania powstających
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz utrzymania czystości i porządku zgodnie z niniejszym
regulaminem.
§3
Odpady komunalne z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec należy usuwać wyłącznie na najbliżej położone składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne spełniające wymagania ochrony środowiska.
§4
Nieczystości ciekłe z terenu Gminy Miejskiej Zgorzelec należy usuwać wyłącznie do najbliżej położonej stacji zlewnej
spełniającej wymagania ochrony środowiska.
§5
Zabrania się na terenach takich jak: drogi, ulice, place, chodniki, przejścia, tereny zieleni miejskiej, podwórka:
1)
2)

wyrzucania odpadów poza przewidziane do tego celu pojemniki;
mycia i sprzątania pojazdów samochodowych;

3) prowadzenia wszelkich napraw i remontów pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie olejami lub
smarami.
§6
1. Odpady komunalne stałe mogą być gromadzone jedynie w pojemnikach przystosowanych do wywozu specjalistycznymi
samochodami.
2. Odpady komunalne ciekłe mogą być gromadzone jedynie w zbiornikach bezodpływowych
3. Nieruchomości posiadające ogrzewanie na paliwa stałe muszą posiadać pojemniki metalowe.
§7
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej, lub w
przypadku jej braku, do zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Właściciel nie ma obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej lub przekazanej do eksploatacji sieci
kanalizacyjnej, jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą stosowne
wymagania.

Rozdział 3
Wymagania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
§8
1.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i przekazywania ich
upoważnionemu odbiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem określonym w podpisanej umowie:
1) odpady biodegradowalne a w tym kuchenne – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2) odpady opakowaniowe – w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu, w zabudowie wielorodzinnej raz w
tygodniu;
3) odpady wielkogabarytowe – raz na miesiąc po uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca odbioru przez
odbiorcę odpadów;
4) odpady budowlane – na indywidualne zgłoszenie;
5) odpady niesegregowane – raz w tygodniu lub indywidualnie ustalonym w umowie terminie.

2.

Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do selektywnego zbierania i dostarczania odpadów niebezpiecznych, w
szczególności baterii i akumulatorów, olejów odpadowych oraz przeterminowanych leków do punktów zbierania tego
rodzaju odpadów.

3.

Właściciel nieruchomości obowiązany jest do: przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych
zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru określonym
w podpisanej umowie.
Rozdział 4

Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego
§9
Właściciel nieruchomości oraz podmioty zobowiązane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zapewniają utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości przez:
1)

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości służących do użytku
publicznego (np. z chodników, podwórek, przejść, bram itp), usunięcia sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i
gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się;

2)

śnieg, błoto, lód odgarnięty z chodnika winien być złożony wzdłuż krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni tak
by nie powodował zakłóceń w ruchu pieszych na chodniku i na jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do
kanalizacji w sposób nie zagrażający zieleni;

3)

uprzątanie (w szczególności zamiatanie, zbieranie, zmywanie itp.) zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń
budynków wielolokalowych służących do użytku publicznego (w szczególności sieni, klatek schodowych, korytarzy
itp.);

4)

niezwłoczne usuwanie odpadów z części nieruchomości służących do użytku publicznego powstałych w wyniku
remontu lub modernizacji lokali (np. gruzu itp.);

5)

utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym placów zabaw służących do użytku publicznego,
dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci;

6)

uniemożliwienie ptakom przebywania na strychach lub poddaszach poprzez odpowiednie zabezpieczenie okien,
szczelin, otworów itp.
§ 10

1. Piasek użyty do usunięcia śliskości należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
3. Zabrania się spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w
szczególności z miejsc publicznych miasta, dróg, parkingów, terenów przemysłowych, baz transportowych. Dopuszcza
się ich składowanie wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, spełniających wymogi obowiązujących przepisów

prawnych.

Rozdział 5
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi

§ 11
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że
powstające ścieki odprowadzane są do miejskiej kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich
usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być
bezpośrednio wprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Mycie pojazdów mechanicznych jest dozwolone w miejscach wyznaczonych przez właściciela nieruchomości.
3. Mycie karoserii samochodów w miejscach wymienionych w ust.1 nie może powodować odpływu wody na ulicę lub
chodnik.
4. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości
pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, z powstające odpady będą gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 6
Wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
§ 12
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki, kontenery i worki na odpady komunalne
stałe niesegregowane przy zachowaniu minimalnej pojemności:
1)

jeden pojemnik o pojemności 0,11m³ (110 l), 0,12m³ (120 l) lub 0,24m³ (240 l) dla rodziny liczącej do czterech
osób a w przypadku rodzin o większej liczbie członków w ilość dostosowaną do tych pojemności w przypadku
zabudowy jednorodzinnej;

2)

zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować wielkość pojemników do liczby mieszkańców i
cyklu wywozu biorąc pod uwagę normatywy określone w pkt. 1 lecz nie mniej niż jeden pojemnik 1,1m³ (1100l) w
przypadku zabudowy wielorodzinnej dla potrzeb jednej wspólnoty mieszkaniowej lub kontener KP-7 w przypadku
zabudowy wielorodzinnej dla kilku wspólnot mieszkaniowych;

3)

prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są dostosować wielkość pojemników do swych indywidualnych
potrzeb uwzględniając normatywy dostosowane do tygodniowego cyklu odbioru odpadów lub częściej, zgodnie z
zawartą umową z odbiorcą odpadów lecz nie mniej niż:
a)

2 l na jedno dziecko w przypadku żłobków, przedszkoli i szkół,

b)

jeden pojemnik 0,11m³ (110 l), 0,12m³ (120 l) klub 0,24m³ (240 l) na lokal na każde 30m² powierzchni
użytkowej dla obiektów handlowo-usługowych, rzemieślniczych, hurtowni itp. przy zachowaniu poniższych norm:

•

dla lokali użytkowych: biura, gabinety, wypożyczalnie, antykwariat – 0,1m³/m²/p.u./rok,

•

dla lokali użytkowych prowadzących handel i gastronomię – 0,3m³/m²/p.u./rok,

•

dla pozostałych działalności produkcyjno-handlowych – 0,2m³/m²/p.u./rok,

•

dla garaży – 0,02m³/m²/p.u./rok,

d) co najmniej 1 pojemnik 0,11m³ (110 l), 0,12m³ (120 l) lub 0,24m³ (240 l) dla ulicznych punktów szybkiej
konsumpcji,
4)

pojemniki 1,1m³ (1100 l) lub kontenery KP-7 (w zależności od potrzeb) dla ogródków działkowych w okresie od 1
marca do 31 października; lecz nie mniej niż jeden pojemnik 1,1m³ (1100 l) / 1 ha;

5)

odpowiednio oznaczone worki udostępniane przez odbiorcę odpadów w przypadku okresowo zwiększonych ilości
odpadów komunalnych stałych nie mieszczących się w przynależnych pojemnikach;

6)

odpady komunalne nie mieszczące się w typowych urządzeniach do zbierania odpadów należy gromadzić w
specjalnie do tego celu dostosowanych kontenerach lub na wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie
nieruchomości;

7)

odpady powstałe w wyniku remontu lub modernizacji lokali, np. gruz, należy gromadzić w specjalnych kontenerach,
uniemożliwiających pylenie.

2.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki, kontenery lub worki na odpady
komunalne stałe segregowane przy zachowaniu minimalnej pojemności i koloru:
1)

odpady biodegradowalne – pojemnik brązowy o pojemności 0,1m³ (110 l), ),12m³ (120 l) lub 0,24m³ (240 l);

2)

papier i makulaturę – worki niebieskie przy zabudowie jednorodzinnej lub pojemnik 1,1m³ (1100 l) przy zabudowie
wielorodzinnej;

3)

tworzywa sztuczne – worki żółte przy zabudowie jednorodzinnej lub pojemnik 1,1m³ (1100 l) przy zabudowie
wielorodzinnej;

4)

szkło kolorowe - worki zielone przy zabudowie jednorodzinnej lub pojemnik 1,1m³ (1100 l) przy zabudowie
wielorodzinnej;

5)

szkło białe - worki białe przy zabudowie jednorodzinnej lub pojemnik 1,1m³ (1100 l) przy zabudowie wielorodzinnej;

6)

odpady niebezpieczne - worki czerwone w zabudowie jednorodzinnej lub pojemnik 1,1m³ (1100 l) w zabudowie
wielorodzinnej;

7)

zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny – worki czarne przy zabudowie jednorodzinnej lub pojemnik 1,1m³ (1100 l)
przy zabudowie wielorodzinnej;
§ 13

Ustala się następujące ilości odpadów komunalnych stałych wytwarzanych przez jednego mieszkańca w ciągu tygodnia:
1.

0,029m³ (29 l) – jako ilość podstawową;

2.

0,002m³ (2 l) – na każdą osobę przebywającą na terenie szkoły każdego typu (uczeń i pracownik);

3.

0,01m³ (10 l) – na jedno łóżko dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp.;

4.

0,002m³ (2 l) – na każdą osobę przebywającą na terenie przedszkola (dziecko i pracownik).
§ 14

1. Gromadzenia odpadów komunalnych stałych należy dokonywać w zlokalizowanych w miejscu wymienionych w § 15
przenośnych pojemnikach lub kontenerach KP-7.
2. Nieruchomość powinna być wyposażona w taką ilość pojemników, która zapewni gromadzenie w nich wszystkich
odpadów komunalnych.
3. Zabrania się umieszczania w pojemnikach lub kontenerach na odpady komunalne odpadów niebezpiecznych i
medycznych określonych w ustawie o odpadach.
§ 15
1. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla
użytkowników, jak i dla pracowników odbiorcy odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień
dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich w miejscu wyodrębnionym, bez konieczności otwierania wejścia na

teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma należy je wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem
na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości
2. Lokalizacja miejsca z pojemnikami na nieczystości powinna odpowiadać następującym normom:
1) w przypadku ustawienia pojemników o pojemności 0,11m³ (110 l), 0,12m³ (120 l) lub 0,24m³ (240 l) odległość od
drogi dojazdowej utwardzonej nie większa niż 10 m;
2) w przypadku ustawienia pojemników o pojemności 1,1m³ (1100 l) odległość od drogi dojazdowej utwardzonej nie
większa niż 5 m;
3) w przypadkach szczególnie uzasadnionych gdzie brak jest miejsca na terenie posesji lub brak drogi dojazdowej
dopuszczalne jest inne ustawienie pojemników;
4) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, trwale oznaczonym,
na wyrównanej i utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
§ 16
Pojemniki należy utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym ze sprawnie działającymi pokrywami.
§ 17
Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać pojemniki na odpady w czystości, a jeżeli stanowią one ich własność,
także zapewniać należyty stan techniczny.
§ 18
Pojemniki powinny być oznakowane znakiem firmy która świadczy usługi wywozu nieczystości.
§ 19
1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) odpady komunalne należy
gromadzić w koszach ulicznych
2. Właściciele nieruchomości wyposażają i rozmieszczają na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego (w
szczególności drogi, chodniki, przystanki, parkingi, skwery, tereny zieleni miejskiej) kosze na śmieci według zasad
określonych w ust. 3.
3. organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do wyposażania miejsca, na którym się one odbywają, w jeden
pojemnik 0,11m³ (110 l), 0,12m³ (120 l) na każde 100 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w
liczbie jeden szalet na 200 osób w przypadku imprezy trwającej do 4 godz., w przypadku gdy czas trwania imprezy jest
dłuższy liczbę pojemników i szaletów należy proporcjonalnie zwiększyć.
4. Kosze na śmieci należy rozmieszczać:
1) w parkach, zieleńcach, terenach zieleni miejskiej - przy ławkach;
2) przy chodnikach wg potrzeb:
a) w zwartej zabudowie nie rzadziej jednak niż 1 kosz co 150 m,
b) w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej jednak niż 1 kosz co 250 m.
Rozdział 7
Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 20
1. Właściciela nieruchomości zobowiązuje się do zapewnienia takiej liczby pojemników na odpady aby częstotliwość ich
wywozu odbywała się na bieżąco lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
oraz koszy ulicznych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. Odpady zbierane selektywnie

w workach winny być odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem ich wywozu, uzgodnionym z
odbiorcą odpadów.
3. W przypadku placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek codziennego
usuwania odpadów.
4. Na organizatorze imprezy spoczywa obowiązek natychmiastowego usunięcia po zakończeniu imprezy ewentualnych
odpadów z terenów, na których się ona odbywała i z terenów przyległych.
5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych powinno odbywać się na bieżąco w zależności od potrzeb, w sposób
uzgodniony z odbiorcą odpadów.
§ 21
Wywóz łatwo psujących się odpadów spożywczych pochodzących ze sklepów, restauracji, i innych placówek tego typu musi
odbywać się co najmniej dwa razy w tygodniu, a dla placówek pracujących 7 dni w tygodniu, co najmniej 3 razy w tygodniu.
§ 22
1. Odpady komunalne ciekłe usuwa się z nieruchomości z częstotliwością stosowną do potrzeb, pod warunkiem by
zawartość zbiorników nie przelewała się na powierzchnię gruntu.
2. Obowiązek utrzymania w pełnej sprawności technicznej szamba spoczywa na właścicielu nieruchomości.
§ 23
Zabrania się wrzucać do pojemników przeznaczonych na odpady niesegregowane odpady, w zakresie których prowadzona jest
segregacja oraz mieszania odpadów podlegających segregacji
§ 24
1. W przypadku stwierdzenia nie wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązków wynikających z
niniejszego regulaminu (w przypadku braku zawarcia umowy z odbiorcą odpadów), szczególnie w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych, miasto przejmie te obowiązki ustalając w formie
decyzji na okres 1 roku:
1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek zgodnie z aktualną uchwałą Rady Miasta w sprawie górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów i opróżniania
zbiorników bezodpływowych przez odbiorcę odpadów;
3) termin uiszczania opłat określonych w ust. 1;
4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżniania.
2. Decyzja o które mowa w ust. 1 ulega przedłużeniu w drodze nowej decyzji wydanej z urzędu, jeżeli właściciel
nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której
termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.

Rozdział 8
Wymagania w zakresie maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowaniu na składowisku odpadów oraz innych wymagań wynikających z gminnego planu
gospodarki odpadami
§ 25
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na
terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki (worki) do selektywnej zbiórki
odpadów w skład których powinien wchodzić: pojemnik na szkło, pojemnik na tworzywa sztuczne, pojemnik na
makulaturę oraz pojemnik na odpady biodegradowalne.

3. Do selektywnej zbiórki należy stosować pojemniki o ujednoliconych kolorach i pojemnościach posiadających logo lub
nazwę odbiorcy odpadów wraz z oznaczeniem określającym rodzaj gromadzonych odpadów:
1) niebieskim, z przeznaczeniem na makulaturę o pojemności od 0,11 – 2,5m³;
2) żółtym, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne o pojemności 0,11 – 2,5m³;
3) zielonym, z przeznaczeniem na szkło o pojemności 0,11 – 2,5m³;
4) brązowym, z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne o pojemności 0,11 – 0,12m³;
5) czerwonym, z przeznaczeniem na odpady niebezpieczne o pojemności 0,11 – 0,12m³.
4. W miejscach, gdzie ze względów technicznych nie jest możliwa lokalizacja stałego pojemnika do selektywnej zbiórki
odpadów, dopuszcza się stosowanie do gromadzenia odpadów worków foliowych. Kolor worka i oznaczenie na nim
umieszczone powinny spełniać wymogi dotyczące pojemników określonych w ust. 3.
5. Zabrania się wrzucania innych odpadów do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.
6. Wprowadza się obowiązek segregacji wytwarzanych odpadów:
1) podlegających biodegradacji na poziomie minimum 15% do końca roku 2006, 25% do końca roku 2010 oraz 50% do
roku 2013 całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r.;
2) wielkogabarytowych na poziomie minimum do 20% do końca 2006r., do 50% do końca 2010r., do 70% w roku 2014
wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych;
3) budowlanych na poziomie minimum do 15% do końca 2006r., do 40% do końca 2010r., do 60% do końca 2014r.
wytwarzanych odpadów budowlanych;
4) niebezpiecznych na poziomie 15% do końca 2006r., do 50% do końca 2010r., do 80% do końca 2014r. wytwarzanych
odpadów niebezpiecznych;
5) opakowaniowych (papier i tektura, wielomateriałowych, tworzywa sztuczne, szkło, metale) na poziomie 48% dla
papieru i makulatury, 25% dla opakowań wielomateriałowych i tworzyw sztucznych, 20% dla blachy stalowej, 40%
dla aluminium i szkła do końca 2007r. wytwarzanych odpadów opakowaniowych.
7. Obowiązek określony w § 25 ust. 6 realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od
właścicieli nieruchomości.
§ 26
W celu ograniczenia ilości odpadów komunalnych dopuszcza się kompostowanie odpadów organicznych – w sposób nie
stwarzający uciążliwości dla otoczenia.

Rozdział 9
Inne wymagania wynikające z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami
§ 27
Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają unieszkodliwieniu w
następujących instalacjach lub są przekazywane następującym podmiotom do odzysku lub recyklingu:
1.

odpady nie selekcjonowane – na najbliżej położone składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
spełniające wymagania ochrony środowiska;

2.

odpady kuchenne i bidegradowalne – na najbliżej położone składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
spełniające wymagania ochrony środowiska;

3.

odpady opakowaniowe (papier, makulatura, szkło, plastik, metale) – na najbliżej położone składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne spełniające wymagania ochrony środowiska lub organizacji odzysku z którą
właściciel nieruchomości zawarł stosowną umowę;

4.

odpady wielkogabarytowe – na najbliżej położone składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
spełniające wymagania ochrony środowiska;

5.

odpady budowlane – na najbliżej położone składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne spełniające
wymagania ochrony środowiska;

6.

odpady zielone z utrzymania ogrodów – na najbliżej położone składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne spełniające wymagania ochrony środowiska;

7.

odpady niebezpieczne – dla organizacji odzysku z którą właściciel nieruchomości zawarł stosowną umowę.
§ 28

1. Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości jest rejestrowana przez
podmiot uprawniony, z którym mają podpisane umowy, na indywidualnych kontach.
2. Górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych stałych kalkulowane są dla sytuacji, w której właściciele
nieruchomości nie dokonują selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma
wyłącznie podmiot uprawniony, który zobowiązany jest do segregacji odpadów zmieszanych.
3. Gmina Miejska Zgorzelec zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich
rodzajów odpadów komunalnych:
1) kuchennych i ulegających biodegradacji;
2) zielonych z pielęgnacji ogrodów i zieleni komunalnej;
3) papieru i tektury nieopakowaniowych, tworzyw sztucznych nieopakowaniowych;
4) opakowaniowych z: papieru, tektury, wielomateriałowych, tworzyw sztucznych, metali;
5) wielkogabarytowych;
6) budowlanych z remontów mieszkań i budynków;
7) drobnej frakcji popiołowej;
8) metali;
9) niebezpiecznych (baterie, akumulatory, resztki farb i lakierów, opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach i
innych).
§ 29
Gmina Miejska Zgorzelec, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które są
obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na
składowisko odpadów komunalnych, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki i odbierania odpadów
komunalnych, w celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
§ 30
Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór
przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez właściwe postępowanie z nimi.
Rozdział 10
Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie ochrony przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 31
Zwierzęta domowe winny być utrzymywane tak, by nie stwarzały zagrożenia dla osób trzecich.
§ 32

1. Wyprowadzanie psów w miejsca publiczne dozwolone jest tylko z użyciem smyczy i w kagańcu.
2. Zwolnienie psów ze smyczy dopuszczalne jest jedynie w miejscach odosobnionych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz
oddalonych od szlaków komunikacyjnych, pod warunkiem że pies jest w kagańcu, a właściciel (opiekun) psa znajduje
się od psa w niedalekiej odległości i ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, gdy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich i mienia.
4. Zabrania się wprowadzania psów na piaskownice, place zabaw służące dzieciom jako teren do zabawy.

§ 33
Właściciel zwierzęcia domowego obowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa i zastosowania środków ostrożności
spełniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego. W przypadku zanieczyszczenia, obowiązany jest do natychmiastowego ich usunięcia, a w szczególności na
klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te umieszczone w
szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania
odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.
§ 34
Kojce dla psów mogą być zlokalizowane w odległości minimum 3 m od granicy posesji.
§ 35
Posiadacz psa zobowiązany jest do dbałości o to, by jego zwierzę nie zakłócało spokoju innym mieszkańcom.
§ 36
1. Posiadacz psa w wieku powyżej 3 miesięcy zobowiązany jest do jego rejestracji w terminie 14 dni, po wejściu w jego
posiadanie.
2. Obowiązek zgłaszania psa do rejestracji spoczywa na posiadaczu zwierzęcia.
3. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz i nowy posiadacz są obowiązani zawiadomić
podmiot rejestrujący w terminie 14 dni o tej zmianie.
4. Posiadacz psa zobowiązany jest do zaopatrzenia go w obrożę.
5. Wprowadza się obowiązek oznakowania psów.
6. Oznaczenie psa następuje przez zamocowanie przy jego obroży znaczka z numerem ewidencyjnym oraz założenie dla
niego karty ewidencyjnej.
7. Znaczka ewidencyjnego nie wolno niszczyć, wypożyczać, sprzedawać, a także przeznaczać dla innego psa niż ten,
któremu został pierwotnie przyznany.
8. W przypadku zagubienia lub zniszczenia znaczka z numerem ewidencyjnym psa oraz zaginięcia psa, posiadacz psa
zobowiązany jest do zawiadomienia o tym w ciągu 14 dni od zdarzenia właściwą administrację rejestrującą psa.
9. W razie utraty psa, jego śmierci lub sprzedaży posiadacz psa wnosi o skreślenie psa z rejestru, a także zwraca znaczek
z numerem ewidencyjnym w terminie 14 dni od zdarzenia.
10. Burmistrz Miasta Zgorzelec w drodze zarządzenia ustali podmioty upoważnione do rejestracji psów.
§ 37
1. W terminie 3 miesięcy od dnia obowiązywania niniejszego regulaminu wprowadza się obowiązek znakowania
elektronicznego psów polegającego na wszczepienia zwierzęciu tzw. chipa elektronicznego.
2. Z dniem wprowadzenia znakowania elektronicznego psów przez okres 6 miesięcy koszt wszczepienia mikrochipów
ponosi Gmina Miejska w Zgorzelcu, po tym czasie właściciel psa.
Rozdział 11

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 38
1. Wyznacza się obszar centrum miasta jako teren, na którym trzymanie zwierząt gospodarskich, gołębi i pszczół jest
bezwzględnie zabronione. Granice tego obszaru wyznacza Rzeka Nysa Łużycka, ul.Wrocławska, ul.Lubańska,
ul.Zamiejsko-Lubańska, ul.Armii Krajowej, ul.Słowiańska, linia kolejowa Węgliniec-Granica Państwa.
2. Na pozostałym obszarze dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, pszczół i gołębi z wyłączeniem
nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej;
2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej;
3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej;
4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego;
5) o gęstej zabudowie jednorodzinnej.
§ 39
1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości wyłączonych z produkcji rolnej poza obszarem ujętym w § 38
ust. 1 i ust. 2 wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich (za wyjątkiem utrzymywania gęsi, kaczek, kur,
królików, które dopuszcza się utrzymywać równocześnie), nie więcej niż:
1) świnie – 1 szt.;
2) kozy – 2 szt.;
3) owce – 2 szt.;
4) konie – 1 szt. (za wyjątkiem koni utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych lub sportowych);
5) bydło – 1 szt.;
6) kaczki, gęsi, kury, króliki - 30 szt.
2. Ograniczenia w ust. 1 nie dotyczą gospodarstw rolnych.
§ 40
Chów zwierząt powinien być prowadzony w sposób nie powodujący uciążliwości dla osób trzecich, a w szczególności:
1. zwierzęta i teren hodowli nie mogą być widoczne z drogi publicznej lub sąsiedniej nieruchomości;
2. hodowla nie może być uciążliwa przez wytwarzane przez zwierzęta wyziewy i opary oraz odpady i odchody.
§ 41
W razie chowu gołębi ich liczba nie powinna przekroczyć 20 szt., z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy hodowców
zrzeszonych w Polskim Związku Hodowców Gołębi.
§ 42
W razie hodowli pszczół, ule powinny być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości – w taki
sposób by nie zakłócały korzystania z sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 12
Wymagania w zakresie przeprowadzania dezynfekcji i deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania

§ 43
Właściciel nieruchomości obowiązany jest przeprowadzić zabieg deratyzacji w terminie natychmiastowym w przypadku
stwierdzenia występowania gryzoni oraz zapobiegawczo nie rzadziej niż:
1. raz na kwartał w zakładach, placówkach żywienia zbiorowego, które w procesie produkcji wytwarzają odpady;
2. raz na miesiąc na wysypisku i punktach zbiorczych odpadów stałych.
§ 44
Odbiorca odpadów komunalnych obowiązany jest do dezynfekcji pojemników na odpady komunalne nie rzadziej niż raz w
miesiącu, a w okresie letnim od 01 kwietnia do 30 września po każdym ich opróżnieniu (nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu).
§ 45
Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji każdorazowo zostanie podany do publicznej wiadomości w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
§ 46
Koszty deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

