UCHWAŁA NR 151/XXIII/2016
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz.446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miasta Piechowice uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Piechowice, o następującej treści:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice zwany dalej
„regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice, a w szczególności :
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe,
6) wymagania odnoście utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
7) wyznaczenie obszarów polegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:
1. zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym
regulaminie;
2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od
ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów;
3. prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) papieru i makulatury,
2) metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,
3) szkła,
4) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
5) odpadów zielonych,
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużytych baterii i akumulatorów,
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
11) zużytych opon,
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12) tekstyliów, w tym ubrań.
§ 3. W zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie ww. zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego na skraj chodnika, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
przechodniów i pojazdów oraz nieutrudniający ruch.
§ 4. 1. Mycie samochodów poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym
podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika
bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone pod
warunkiem, że:
1) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;
2) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska, a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego
przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia , zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych urządzeń
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości
w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia niesegregowanych/zmieszanych odpadów
komunalnych, uwzględniając ilość wytworzonych odpadów, ilość osób z nich korzystających oraz ilość
pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów.
§ 6. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie gminy to:
1) znormalizowane - zamykane pojemniki o pojemności od 110, 120, 240, 1100 litrów lub worki o pojemności
120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 110 litrów,
3) kontenery o pojemności od 2,5m3,
2. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów należy oznakować w sposób zapewniający
identyfikację nieruchomości oraz rodzaj gromadzonych odpadów,
3. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności
lub wymagań Polskich Norm.
§ 7. 1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje zbieranie na terenie nieruchomości wskazanych
poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) szkło – w osobnym pojemniku lub worku, koloru zielonego albo w pojemnikach lub workach z napisem
„szkło”,
2) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) - w pojemnikach koloru brązowego lub
workach, koloru czarnego (z napisem bio),
3) odpady zmieszane– w pojemnikach lub workach koloru czarnego albo w pojemnikach lub workach z napisem
„zmieszane”,
2. W ramach obowiązku selektywnej zbiórki odpadów umożliwia się ich przekazywanie do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. „gniazd”, zlokalizowanych na terenie gminy, w następujący
sposób:
1) do pojemników koloru niebieskiego – papier i opakowania wielomateriałowe;
2) do pojemników koloru zielonego – szkło;
3) do pojemników koloru żółtego oraz pojemników siatkowych – opakowania z tworzyw sztucznych i metalu.
3. Korzystanie z pojemników i worków do segregacji musi być zgodne z ich przeznaczeniem.
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4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania we własnym zakresie pozostałych odpadów
zebranych selektywnie, w tym w szczególności: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, opony, chemikalia, tekstylia, akumulatory i baterie do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy .
§ 8. 1. Łączna pojemność minimalna pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
na terenie nieruchomości, powinna wynikać z następujących tygodniowych uśrednionych norm wytwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na każdego mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na
każdą nieruchomość,
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych – co najmniej 3 l na każdego
ucznia, dziecko, pracownika,
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdego pracownika, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l,
4) dla lokali i punktów handlowych – 15 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l,
5) dla punktów gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
6) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego pracownika,
7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki itp. – co najmniej 20 l na jedno łóżko,
8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 01 marca do 31 października,
9) dla targowisk – 15 l na 1 stanowisko handlowe,
10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej, organów administracji samorządowej – co
najmniej 15 l na każdego pracownika,
11) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób - pojemnik o pojemności 110 – 120 l,
2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności
120 l,
3) gospodarstwo domowe liczące powyżej 10 osób ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki
o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wg. norm zapisanych w niniejszym regulaminie,
4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w niniejszym regulaminie.
3. Właściciele nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, winni
przewidzieć co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l przeznaczony do zbierania na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych niesegregowanych.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady komunalne
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
5. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób
nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem, wjazdem na
teren nieruchomości.
7. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp do
pojemników, zgodnie z ustalonym harmonogramem.
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8. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
9. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji
zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem dla własnego
wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.
§ 9. Zarządcy dróg oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do
użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady o pojemności od
30 do 110 litrów w ilości zapewniającej czystość i porządek na danym terenie.
§ 10. Nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających
wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U.z 2015 r., poz. 1422).
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego .
§ 11. 1. Odpady komunalne niesegregowane z terenu nieruchomości usuwane są nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem z podmiotem uprawnionym.
2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach, które zostaną
odebrane przez podmiot uprawniony w wyznaczonym terminie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
zgodnie z ustalonym harmonogramem.
3. Segregowane odpady komunalne – szkło, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy
wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu lub
dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych i tzw. „gniazd”, zlokalizowanych na
terenie gminy.
4. Odpady ulegające biodegradacji - w tym odpady zielone, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub
workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, jednak nie rzadziej niż raz na tydzień,
w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub
przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy.
5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, pochodzącego od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych, odbywać się będzie w systemie akcyjnym - dwa razy do roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem, lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie
gminy. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo
przyjęty.
6. Odpady wielkogabarytowe, pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, odbierane będą
w systemie akcyjnym dwa razy do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości
mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Opony i chemikalia, pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy dostarczać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy.
8. Tekstylia, w tym ubrania, pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych - należy dostarczać do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy.
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, należy
samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie
gminy. Odpady te zostaną zagospodarowane (przyjęte) bez dodatkowych kosztów w ilości do
100 kg/mieszkańca/rok.
10. Przeterminowane leki winny być oddane do wyznaczonych pojemników, zlokalizowanych w aptekach na
terenie gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy.
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11. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do
oznakowanych pojemników, zlokalizowanych na terenie gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy.
12. Z nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbiór powinien odbywać się co
najmniej dwa razy w miesiącu. W ramach opłaty ryczałtowej usługa odbioru odpadów będzie świadczona we
wskazanym okresie ich wytwarzania podanej przez właściciela nieruchomości.
§ 12. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód
gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji, lub z inną zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na
powierzchnię terenu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
Rozdział 5.
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące innych wymagań wynikających
z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 13. Przyjęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami cele i kierunki zakładają m.in.:
1) minimalizację ilości powstających odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, np. poprzez zachęcanie mieszkańców do minimalizowania używania jednorazowych
toreb (opakowań);
2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów w 2020 r. nie więcej niż 35% w stosunku masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Rozdział 6.
Obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14. 1. Osoby, utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) utrzymanie zwierząt domowych w sposób umożliwiający stały i skuteczny dozór nad tymi zwierzętami,
2) zapobieganie wydostania się psów w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymania,
3) w miejscach publicznych psy należy prowadzać na smyczy, a psy agresywne – na smyczy i w kagańcu;
4) zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w sytuacji, gdy opiekun ma
możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia,
5) zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca jest dozwolone wyłącznie w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość
sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia,
6) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe.
Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej.
§ 15. 1. Kozy, zwierzęta futerkowe, drób, owce mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w obiektach zamkniętych tak, aby nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do
wspólnego użytku. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości (w tym
zapachowych), dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich.
2. Koniowate, bydło, jeleniowate i świnie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej oddalonych od granic osiedli mieszkaniowych nie mniej niż 500 metrów. Utrzymywanie tych zwierząt
nie może powodować uciążliwości (w tym zapachowych), dla innych użytkowników nieruchomości lub
użytkowników nieruchomości sąsiednich.
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3. Pszczoły mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej tak aby nie powodowały
uciążliwości dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich w ilości:
1) do 4 uli w odległość 10 m od granic nieruchomości właściciel nieruchomości będzie zobowiązany do
wybudowania szczelnych parkanów lub wykonania pasa zieleni izolującej o wysokości minimum 3m oraz
skierowania wylotów z uli w kierunku bezpiecznym dla okolicznych mieszkańców i użytkowników dróg,
2) powyżej 4 uli w odległości co najmniej 50 m od granic osiedli mieszkaniowych.
§ 16. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta
w miejscu postoju tych zwierząt jeżeli miejscami tymi są utwardzone lub wyasfaltowane drogi i place publiczne.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 17. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar Gminy Miejskiej Piechowice.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
raz w roku oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 18. Traci moc Uchwała Nr 175/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta

Paweł Zackiewicz
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Uzasadnienie
Przyczyny wprowadzenia uchwały (w tym odniesienie do aktualnego stanu prawnego i cel nowej
regulacji):
Konieczność dokonania zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice wynika z konieczności dostosowania regulaminu do zmian, które zostały wprowadzone ustawą
z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) i ma charakter dostosowujący do nowych przepisów w tym zakresie.
Dodatkowo informuje się, że z uwagi funkcjonujące na terenie gminy stajnie, w których prowadzona jest
hodowla koni dla potrzeb rekreacyjno-użytkowych istnieje konieczność nałożenia na właściciela lub
użytkownika zwierząt obowiązku usunięcia odchodów z miejsca ich postoju.
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