UCHWAŁA NR XXXVII/33/17
RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawno-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia
2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017r.
poz. 19), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu Rada Miejska
w Szczawnie-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawno-Zdrój stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczawna-Zdroju.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/39/16 Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawno-Zdrój.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szczawnie-Zdroju.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Ramona Bukowska-Mucha
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/33/17
Rady Miejskiej w Szczawnie-Zdroju
z dnia 29 czerwca 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczawno-Zdrój
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 1. 1. Na terenie Gminy Szczawno-Zdrój obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) papier;
2) szkło;
3) opakowania wielomateriałowe;
4) metale i tworzywa sztuczne;
5) bioodpady w tym odpady zielone ;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) zużyte opony;
9) meble i odpady wielkogabarytowe;
10) przeterminowane leki i chemikalia;
11) odzież i tekstylia;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów segregowanych
do przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach i workach:
1) papier- pojemnik w kolorze niebieskim z napisem papier;
2) szkło- pojemnik lub worek w kolorze zielonym z napisem szkło;
3) metale i tworzywa sztuczne- pojemnik lub worek w kolorze żółtym z napisem metale i tworzywa sztuczne;
4) bioodpady w tym odpady zielone- worek w kolorze brązowym z napisem bio.
§ 2. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez zgromadzenie ich w miejscu
niepowodującym zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów, niezagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający
odpływ wód do kanalizacji.
§ 3. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać
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 odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji
ogólnospławnej albo gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku
wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub czynności umożliwiających kontynuowanie jazdy
lub uruchomienie pojazdu.
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3. Dokonanie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod
warunkiem, że:
1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, a powstające przy niej odpady
gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i są przekazywane do unieszkodliwiania zgodnie
z przepisami odrębnymi;
2) naprawa pojazdów nie stwarza uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których
dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości;
3) naprawa pojazdów samochodowych wykonywana jest w garażach lub na utwardzonych częściach
nieruchomości.
Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednich stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym.
§ 4. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych
i wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne.
2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do
liczby mieszkańców, ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.
3. Ustala się, że minimalna pojemność pojemnika do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
nie powinna być mniejsza niż 60l.
4. W systemie indywidualnym i zbiorowym pojemniki i worki selektywnego zbierania papieru, metali
i tworzyw sztucznych, szkła i bioodpadów w tym odpadów zielonych nie mogą mieć pojemności mniejszej niż
120l.
5. W zabudowie jednorodzinnej, szeregowej i bliźniaczej oraz w budynkach wielorodzinnych, których liczba
lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery lub przy których nie ma możliwości ustawienia pojemników do
selektywnej zbiórki dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120l do selektywnej zbiórki odpadów: metali
i tworzyw sztucznych, szkła oraz bioodpadów w tym odpadów zielonych.
§ 5. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w §11 powinna
wynosić:
1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 40l na jednego mieszkańca;
2) dla szkół, przedszkoli i żłobków - co najmniej 2l na każdego ucznia, dziecko pracownika;
3) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15l na każdego pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20l na każde miejsce konsumpcyjne;
5) dla zakładów rzemieślniczych i usługowych - co najmniej 10l na każdego pracownika;
6) dla hoteli, pensjonatów, budynków uzdrowiskowych, miejsc noclegowych itp. – co najmniej 15l na jedno
miejsce noclegowe;
7) dla ogródków działkowych - co najmniej 10l miesięcznie na każdą działkę w okresie od 1 marca do
31 października, a po tym okresie 2l miesięcznie na każdą działkę;
8) dla targowisk, giełd, hal targowych - co najmniej 15l na każdego pracownika;
9) dla cmentarzy - co najmniej 1l na jedno miejsce pochówku.
§ 6. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której zbierane są
odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel posiada tytuł prawny, w sposób niepowodujący
uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich uprzątanie.
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3. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustawienie pojemników w miejscu dostępnym dla podmiotu
odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest wystawić na czas odbioru odpadów pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych przed
nieruchomość w taki sposób, aby nie utrudniać ruchu pieszego i kołowego oraz nie stwarzać zagrożenia dla osób
trzecich.
§ 7. Drogi publiczne należy wyposażyć w uzależnioną od natężenia ruchu, ilość koszy ulicznych. Kosze
powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych i sprawne technicznie, a ich minimalna pojemność powinna
wynosić 35l.
§ 8. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie
porządkowym i sanitarnym właściciel nieruchomości powinien udostępnić pojemniki podmiotowi w celu ich mycia
i dezynfekcji co najmniej jeden raz w okresie wiosennym, letnim i jesiennym.
Rozdział 3.
Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenów nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych zmieszanych oraz selektywnie
zbieranych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania
odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;
2) papier należy umieszczać w pojemnikach w kolorze niebieskim z napisem papier, z których zostanie odebrany
przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
3) metale i tworzywa sztuczne należy umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym z napisem
metale i tworzywa sztuczne, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy
zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) szkło należy umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym z napisem szkło,
z którego zostanie odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które
znajdują się w wyznaczonych punktach na terenie gminy lub przekazać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie
i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na
zasadach określonych odrębnymi przepisami lub przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub umieszczać w wyznaczonym miejscu, w wyznaczonych dniach, z którego zostaną odebrane
przez podmiot uprawniony według ustalonego harmonogramu, na podstawie umowy zawartej z gminą.
10) zużyte opony należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub pozostawiać
w punktach wymiany ogumienia;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które na
zlecenie właściciela zostaną odebrane przez podmiot uprawniony.
12) odzież i tekstylia należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) bioodpady w tym odpady zielone należy:
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a) umieszczać w workach do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji w kolorze brązowym
z napisem bio, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej
z gminą,
b) przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
c) zagospodarować we własnym kompostowniku pod warunkiem, że właściciel nieruchomości będzie
realizował obowiązek w sposób niepowodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której
znajduje się kompostownik oraz dla nieruchomości sąsiednich.
§ 10. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów
zmieszanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez
właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
2) papier należy umieszczać w pojemnikach w kolorze niebieskim z napisem papier, z których zostanie odebrany
przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
3) metale i tworzywa sztuczne należy umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze żółtym z napisem
metale i tworzywa sztuczne, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy
zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
4) szkło należy umieszczać w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym z napisem szkło,
z którego zostanie odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z tym podmiotem;
5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które
znajdują się w wyznaczonych przez gminę punktach;
6) chemikalia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z tym podmiotem;
7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom
i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami:

zbierającym

zużyte

baterie

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na
zasadach określonych odrębnymi przepisami;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy
zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
10) zużyte opony należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez
właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów
budowlanych, które na zlecenie właściciela nieruchomości zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
12) bioodpady w tym odpady zielone należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy
zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
13) odzież i tekstylia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez
właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
§ 11. 1 Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane- nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, nie dopuszczając jednocześnie do
przepełnienia pojemników lub zalegania odpadów przy pojemniku;
2) segregowane odpady komunalne- papier, metal i tworzywa sztuczne, szkło- nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu, nie dopuszczając jednocześnie do przepełnienia pojemników i worków, w których są zbierane;
3) bioodpady w tym odpady zielone nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,oraz według potrzeb do punktu
selektywnej zbiórki odpadów;
4) przeterminowane leki i chemikalia- według potrzeb właścicieli nieruchomości;
5) zużyte baterie i akumulatory- według potrzeb właścicieli nieruchomości;
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6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- według potrzeb właścicieli nieruchomości;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe- odbierane są w terminach wyznaczonychw harmonogramie na
podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym;
8) zużyte opony- według potrzeb właścicieli nieruchomości;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe- bez zbędnej zwłoki, według potrzeb właścicieli nieruchomości.
§ 12. Opróżnianie koszy ulicznych i innych winno następować w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu.
§ 13. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na trenie nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz pojemności zbiornika, oraz uniemożliwiając wydostaniem się nieczystości ciekłych poza zbiornik.
2. Pojemnośc zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości
ciekłych.
Rozdział 4.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14. Bioodpady w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości zaleca się zagospodarować we
własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub biogazowniach rolniczych.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby
zapobiec
możliwości
wydostania
się
zwierzęcia
poza
jej
granice
oraz
umieścić
w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem „ UWAGA PIES” lub o podobnej treści.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia z miejsc przeznaczonych do użytku
publicznego w szczególności takich jak chodniki, parki, podwórka i inne tereny zielone, pozostawionych przez
nie zanieczyszczeń, przy czym zanieczyszczenia winny być wyrzucane do wyznaczonych do tego celu
pojemników.
Rozdział 6.
Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej
§ 16. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w strefie ochrony
uzdrowiskowej „A” określonej w statucie gminy.
§ 17. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do:
1) prowadzenia chowu zwierząt w odpowiednich pomieszczeniach, wybudowanych lub zaadoptowanych w celach
hodowlanych zgodnie z właściwymi przepisami;
2) zapewnienia
gromadzenia
i usuwania
odpadów
i nieczystości
wytwarzanych
w związku
z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem tak, aby
nie powodować
zanieczyszczenia
terenu
nieruchomości
oraz
wód
powierzchniowych
i podziemnych;
3) ograniczenia uciążliwości takich jak hałas lub odór.
Rozdział 7.
Deratyzacja
§ 18. 1. Jako obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji wyznacza się położone w granicach
administracyjnych gminy Szczawno-Zdrój nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi, nieruchomości
użyteczności publicznej, obiekty handlowe i usługowe oraz gospodarstwa rolne.
2. Deratyzację na terenach wskazanych w ust.1 należy przeprowadzić, co najmniej dwukrotnie
w ciągu roku, tj. w okresie kwiecień/maj oraz październik/listopad, a w przypadku konieczności wynikających
z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych Burmistrz może zarządzić obowiązek deratyzacji
w terminie innym niż określony.
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