UCHWAŁA NR XLIX/408/18
RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta
Lwówek Śląski
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, Rada
Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski zwany
dalej Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i
miasta Lwówek Śląski dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) 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
przeprowadzania.

podlegających

obowiązkowej

deratyzacji

i

terminów

jej

§ 2. 1. Występujące w Regulaminie określenia oznaczają:
1) ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.);
2) Regulamin - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy i miasta Lwówek Śląski;
3) gmina - należy rozumieć przez to gminę i miasto Lwówek Śląski;
4) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, dalej zwany PSZOK - należy
rozumieć przez to stacjonarny punkt, do którego należy przekazywać wybrane grupy odpadów
komunalnych, określone w niniejszym Regulaminie;
5) odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów
komunalnych, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i
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masę nie mogą być umieszczane w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju
odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg;
6) podmiot uprawniony - przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy;
7) pojemniki ogólnodostępne - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: papieru i tektury, szkła, metalu i
tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji, do których mieszkańcy mogą
samodzielnie i nieodpłatnie dostarczyć ww. odpady;
8) kompostownik - rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania
odpadów ulegających biodegradacji, których lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w
odrębnych przepisach;
9) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć Wojewódzki Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego przyjęty przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego dnia 21 grudnia 2017 r. uchwałą nr XLIII/1450/17.
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) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie nieczystości
ciekłych zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papieru i tektury - zeszyty, książki, opakowania z papieru, gazety, czasopisma, itd.,
b) metali i tworzyw sztucznych - opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania metalowe,
opakowania wielomateriałowe,
c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła - szkło bezbarwne i kolorowe,
d) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpadów zielonych,
e) odpadów zmieszanych - dotyczy pozostałych odpadów komunalnych niewymienionych w
zakresie selektywnego zbierania oraz frakcji trwale zanieczyszczonej tych odpadów, w tym
popiół po uprzednim wystudzeniu,
f) zużytych baterii i akumulatorów (małogabarytowych), zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, elementów oświetleniowych (świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.),
zużytych opon, styropianu opakowaniowego, przeterminowanych leków, chemikaliów (farby,
rozpuszczalniki, itp.), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, szkła płaskiego
okiennego, zużytych opakowań ciśnieniowych (po aerozolach, dezodorantach, farbach,
lakierach, itp.), opakowań po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne (pochodzące z
drobnych remontów), odzieży i tekstyliów - powstających w gospodarstwach domowych,
poprzez przekazywanie ich do PSZOK.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
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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) uprzątanie i usuwanie niewymienionych w pkt 1 innych zanieczyszczeń, w tym opadłych liści,
z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
3) usuwanie zatorów śnieżnych z wjazdów i przejść do nieruchomości, powstałych wskutek
mechanicznego odśnieżania dróg i ulic.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z którego usuwane są zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi dozwolone są w garażach
lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości, pod warunkiem, że :
1) naprawy nie będą powodować zanieczyszczenia środowiska;
2) naprawy nie będą dotyczyć usuwania lub wymiany olejów, płynów chłodniczych i
hamulcowych oraz prowadzenia prac lakierniczych;
3) naprawy nie będą stanowić uciążliwości dla otoczenia, a powstające odpady będą gromadzone
w urządzeniach do tego przeznaczonych, w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
przepisami ustawy.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
§ 6. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności od 60 l do 120 l (o wytrzymałości nie mniejszej niż tworzywa LDPE, o
grubości co najmniej 0,06 mm);
2) pojemniki na odpady komunalne o pojemności od 60 l do 1100 l;
3) przydomowe kompostowniki;
4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 60 l.
2.

Dla poszczególnych rodzajów
w odpowiednich kolorach:

odpadów

należy

stosować

pojemniki

lub

worki

1) niebieskim oznaczonych napisem „PAPIER”, z przeznaczeniem na papier i tekturę, w tym
odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) żółtym oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, z przeznaczeniem
na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metale,
w tym odpady opakowaniowe z metali oraz opakowania wielomateriałowe;
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3) zielonym oznaczonych napisem „SZKŁO”, z przeznaczeniem na szkło i odpady
opakowaniowe ze szkła;
4) brązowym oznaczonych napisem „BIO”, z przeznaczeniem na odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone;
5) czarnym/szarym - z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne.
3. Pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny
zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz być przystosowane do mechanicznego załadunku.
4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą posiadać oznakowanie zapewniające
identyfikację nieruchomości lub części nieruchomości, z której pochodzą (jeżeli miejsce ich
ustawienia nie wskazuje jednoznacznie na właściciela nieruchomości).
5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być wykonane z trwałego materiału,
metalu lub tworzywa sztucznego, wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich
zamknięcie, oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady
określonej frakcji.
6. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady
zielone mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach, o ile zostanie zapewniony
prawidłowy przebieg procesu kompostowania, niepowodujący uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich i otoczenia.
§7. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o pojemności
od 20 l do 60 l;
2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy
pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i
metali oraz papieru i tektury; o pojemności od 240 l do 1100 l, opisanych i oznakowanych
kolorami odpowiednimi dla danej frakcji odpadów komunalnych.
2. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie w miejscach publicznych zobowiązani
są do wrzucania wytworzonych odpadów komunalnych do koszy ulicznych, a w przypadku ich
braku do zabierania odpadów ze sobą.
§ 8.1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oblicza ilość niezbędnych
pojemników w zależności od rodzajów zabudowy: zagrodowej i jednorodzinnej oraz
wielorodzinnej na terenach miejskich i wiejskich, uwzględniając liczbę przebywających osób,
wytwarzających odpady, a otrzymaną pojemność dzieli przez częstotliwości ich odbierania w
miesiącu.
3. Mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców
w zależności od rodzaju zabudowy:
1) właściciele zabudowy zagrodowej mają obowiązek dysponować min. 30 l pojemności
pojemnika na każdego mieszkańca;
2) właściciele zabudowy jednorodzinnej mają obowiązek dysponować min. 40 l pojemności
pojemnika na każdego mieszkańca;

4

3) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek
dysponować min. 20 l pojemności pojemnika na każdego mieszkańca, przy założeniu
częstotliwości odbioru co tydzień i 40 l pojemności pojemnika na każdego mieszkańca przy
założeniu częstotliwości odbioru co 2 tygodnie;
4) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zarządzający ogródkami działkowymi, itp.) zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy
dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego
pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego,
b) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika,
d) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal,
e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,
f) dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 240 l,
g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120
l,
h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników,
i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko,
j) dla ogródków działkowych 10 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31
października każdego roku,
k) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane
jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika lub
kosza na odpady.
4. Łączna minimalna pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, w
które wyposażona jest nieruchomość, na której w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne powinna stanowić sumę minimalnej
pojemności pojemników ustalonych dla części zamieszkałej oraz dla części niezamieszkałej
nieruchomości.
5. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być
dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich
odbioru przez uprawniony podmiot.
6. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów komunalnych niż wynikająca z normatywu
zapisanego w niniejszym Regulaminie właściciel nieruchomości winien wyposażyć nieruchomość
w dodatkowe pojemniki lub worki.
§ 9. 1. Ustala się standardy utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym:
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1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
sanitarnym poprzez zapewnienie okresowego mycia i dezynfekcji;
2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany
pojemników, w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie;
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez niedopuszczenie do ich przepełnienia oraz umieszczanie w pojemniku
odpadów, które z nich wypadły;
4) gromadzenie odpadów w workach niespełniających warunków określonych w niniejszym
Regulaminie, zniszczonych lub przeładowanych, uniemożliwiających ich załadunek,
skutkować będzie pozostawieniem odpadów przez podmiot upoważniony do ich odbioru.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
1) z obszarów wiejskich, nie rzadziej niż:
a) odpady zmieszane - dwa razy w miesiącu,
b) papier i tektura - raz na 3 miesiące, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników,
w których są zbierane,
c) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu,
d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz na 2 miesiące, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpady zielone - w okresie od kwietnia do października raz na 2 miesiące; w okresie od
listopada do marca raz na koniec tego okresu;
2) z obszarów miasta z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do 15-lokali, z
wyłączeniem terenu Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie
rzadziej niż:
a) mokre odpady zmieszane - co tydzień,
b) papier i tektura - raz na 2 miesiące,
c) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w miesiącu,
d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz na dwa miesiące,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpady zielone - w okresie od kwietnia do października raz na 2 tygodnie; w okresie od
listopada do marca raz na 2 miesiące;
3) z obszarów miasta z zabudowy wielorodzinnej powyżej 15-lokali, z wyłączeniem terenu
Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż:
a) odpady zmieszane - co tydzień,
b) papier i tektura - raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w
których są zbierane,
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c) metale i tworzywa sztuczne - co tydzień,
d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz w miesiącu,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpady zielone - co tydzień w okresie od kwietnia do października; w okresie od listopada
do marca raz na miesiąc;
4) z obszaru Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż:
a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia
pojemników, w których są zbierane,
b) papier i tektura - co tydzień,
c) metale i tworzywa sztuczne - dwa razy w tygodniu,
d) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do
przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym
odpady zielone - co tydzień w okresie od kwietnia do października; w okresie od listopada
do marca - raz na miesiąc;
5) opróżnianie koszy:
a) ulicznych oraz urządzeń zbiórki odpadów komunalnych z parków następuje nie rzadziej niż
raz w tygodniu,
b) z przystanków autobusowych na terenie gminy następuje nie rzadziej niż raz w miesiącu;
6) opróżnianie pojemników ogólnodostępnych przeznaczonych na selektywną zbiórkę
odpadów komunalnych, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
następuje nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do ich przepełnienia.
2. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w dni robocze, w
godzinach od 6:00 do 20:00, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego.
3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się w dniach wyznaczonych
harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości, przez gminę lub
podmiot wyłoniony do odbioru odpadów komunalnych.
4. Papier i tekturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, spełniających wymagania Regulaminu, które zostaną odebrane przez
uprawniony podmiot lub przekazywać we własnym zakresie do PSZOK, albo pojemników
ogólnodostępnych znajdujących się na terenie gminy.
5. Metal, tworzywa sztucznych oraz odpady wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach
lub workach do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, spełniających wymagania
Regulaminu, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot lub przekazywać we własnym
zakresie do PSZOK, albo pojemników ogólnodostępnych znajdujących się na terenie gminy.
6. Szkło i odpady opakowaniowe ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do
selektywnego zbierania odpadów szklanych, spełniających wymagania Regulaminu, które zostaną
odebrane przez uprawniony podmiot lub przekazywać we własnym zakresie do PSZOK, albo
pojemników ogólnodostępnych znajdujących się na terenie gminy.
7. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady
zielone należy umieszczać w oznakowanych workach spełniających wymagania niniejszego
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Regulaminu, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot lub przekazywać we własnym
zakresie do PSZOK, albo pojemników ogólnodostępnych znajdujących się na terenie gminy.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podmiotom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych
odpadów lub przekazywać we własnym zakresie do PSZOK.
9. Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków,
znajdujących się w aptekach na terenie gminy oraz w punktach Podstawowej opieki zdrowotnej
lub przekazywać we własnym zakresie do PSZOK.
10. Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać we własnym zakresie do
PSZOK w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację ich zawartości.
11. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK; odpady te
mogą być również wrzucane do oznakowanych pojemników koloru czerwonego znajdujących się
na terenie gminy.
12. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK lub
przekazywać wg ustalonego harmonogramu objazdowej zbiórki uprawnionemu podmiotowi.
13. Elementy oświetleniowe (świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.), styropian opakowaniowy,
szkło płaskie okienne, zużyte opakowania ciśnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, farbach,
lakierach, itp.), opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych należy
przekazywać we własnym zakresie do PSZOK.
14. Zużyte opony należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK.
15. Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót należy przekazywać we własnym zakresie do
PSZOK lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do zbierania tego typu
odpadów, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez
właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
16. Odzież i tekstylia należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK lub umieszczać w
specjalnych pojemnikach przeznaczonych do zbierania tego typu odpadów znajdujących się na
terenie gminy.
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu,
do gruntu lub wód;
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni
ścieków wynika z instrukcji ich eksploatacji;
3) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz w zbiornikach
przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem
podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta
Lwówek Śląski.
2. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane w
sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego, podmiotu uprawnionego do
odbioru nieczystości ciekłych.
§ 12. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia zbierania i odbierania odpadów
komunalnych:
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1) właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych w sposób gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników uprawnionego podmiotu, bez konieczności
wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma należy wystawiać je w
dniu wyznaczonym harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości, w sposób niezakłócający ruchu; dopuszcza się także wjazd na teren
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych
w pojemnikach, na wzajemnie uzgodnionych warunkach z właścicielem nieruchomości;
3) na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady komunalne odbierane są
przez uprawniony podmiot z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; właściciel nieruchomości
wielorodzinnej, rozumianej tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa,
itp. ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa domowe; właściciel
nieruchomości udostępnia wejście pracownikom podmiotu, który odbiera odpady;
4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza się ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wspólnie dla
dwóch i więcej nieruchomości, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do
dysponowania terenem na ten cel;
5) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu
ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z podmiotem odbierającym
odpady, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danej frakcji odpadów;
6) celem zmniejszenia ilości odpadów komunalnych zaleca się zgniatanie odpadów
opakowaniowych przed włożeniem do pojemnika lub worka, jeśli rodzaj materiału z jakiego
są wykonane pozwala na to.
2. Nieodpłatne przekazywanie do PSZOK zebranych selektywnie odpadów komunalnych odbywa się
na podstawie „identyfikatora”, tj. potwierdzenia dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie w nieruchomości, z której odpady
zostały przywiezione.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§13. 1. Zaleca się właścicielom nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami
dążenie do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów dla osiągnięcia następujących celów, określonych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami:
1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;
2) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do
składowania;
3) przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów surowcowych, takich
jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło;
4) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych;
5) wydzielenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych ze strumienia odpadów komunalnych;
6) wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;
7) zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców
gospodarowania odpadami komunalnymi;

gminy

i

przedsiębiorców,

dotyczącej
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8) całkowitego wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.
2. Zaleca się zagospodarowywanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na
własne potrzeby w przydomowych kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, przy czym osoby te
ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapobiegania przed wydostaniem się
ich w sposób niekontrolowany poza teren nieruchomości, na której są utrzymywane.
3. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie lub
uciążliwość dla ludzi, należy umieścić tablicę informacyjną w miejscu widocznym, przed
wejściem na teren nieruchomości.
§ 15. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa ras uznanych za agresywne w kaganiec,
b) na obszarze zabudowanym każdego psa należy prowadzić na smyczy, natomiast psa rasy
uznawanej za agresywną oraz zachowującego się agresywnie zawsze na smyczy i w kagańcu,
wyłącznie przez osoby dorosłe,
c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich oraz posiada
odpowiednio oznakowaną tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych,
c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.;
nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach,
mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów,
d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
2. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Miejskiej w Lwówku Śląskim.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w
obrębie murów obronnych miasta Lwówek Śląski i terenie do nich bezpośrednio przyległym, na
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terenach zajętych przez budownictwo wielorodzinne, zwartą zabudowę jednorodzinną, instytucje
użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe - jest
zabronione.
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej dla zaspokojenia własnych potrzeb pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem winny być
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2 zobowiązani są do
przestrzegania zapisów Regulaminu, a ponadto powinni:
1) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, na terenie
płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa
razy do roku wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego;
3) pszczoły trzymać 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.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Ustala się, że obowiązkowi deratyzacji podlegają:
1) budynki wielolokalowe;
2) budynki użyteczności publicznej;
3) sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej;
4) składowisko odpadów komunalnych;
5) obiekty oczyszczalni ścieków;
6) targowisko miejskie;
7) magazyny i hurtownie artykułów spożywczych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia;
2) w okresie jesiennym od dnia 1 października do 31 października.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele
nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski.
§ 19. Traci moc uchwała nr IX/87/15 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r. w
sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek
Śląski (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 2507) oraz uchwała nr XIV/158/15 Rady Miejskiej w
Lwówku Śląskim z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego poz. 152).
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§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 lipca 2018 roku.

12

UZASADNIENIE
Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i
miasta Lwówek Śląski jest konieczne w związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) jak również zmian w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289
ze zm.).
Nowe zapisy uchwały dostosowują Regulamin do obowiązujących przepisów prawa, m.in. w
zakresie zbieranych selektywnie frakcji odpadów - wydzielenie z odpadów suchych frakcji odpadów
papieru i tektury poprzez zbieranie tych odpadów w niebieskich pojemnikach lub workach;
wprowadzenie odbioru odpadów ulegających biodegradacji z terenów wiejskich, zgromadzonych w
workach koloru brązowego. Ponadto w uchwale dostosowano kolorystykę i opis pojemników oraz
worków na odpady zgodnie z przepisami ww. Rozporządzenia. Wprowadzone zmiany i poprawki
wynikają z analizy dotychczasowej praktyki w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy i miasta Lwówek Śląski.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach projekt Regulaminu
uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim.
Z uwagi na powyższe przyjęcie w/w projektu uchwały jest uzasadnione.
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