UCHWAŁA NR 197/XVI/19
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dna 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec, zwany
dalej Regulaminem.
§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010).
2. Użytym w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty wyższego rzędu,
w tym ustawa.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w sposób selektywny odpady komunalne
powstałe na terenie ich nieruchomości, a następnie przekazać je do odbioru przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne, zgodnie z przepisami ustawy.
2. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu podlegają następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) odpady niebezpieczne;
6) przeterminowane leki i chemikalia;
7) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) odpady budowlane;
13) odpady tekstyliów i odzieży.
3. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4, należy zbierać w pojemnikach lub workach określonych
w rozdziale 5, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2, prowadzone jest przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Id: 4424B425-881F-4B0F-8131-EF156A1CE749. Podpisany

Strona 1

Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 4. 1. W zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, właściciele nieruchomości zapewniają ich uprzątnięcie w sposób nie powodujący
zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów.
2. Zabrania się uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię, w przydrożny
pas zieleni, do kratek ściekowych lub koszy ulicznych.
Rozdział 4.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi
i warsztatami naprawczymi
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących
miejscach:
1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to
na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie
w przypadku:
1) wystąpienia awarii i polegają na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu;
2) wykonywania napraw w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod
warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczania środowiska i nie
wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz prac lakierniczych oraz nie stwarza
uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości lub właścicieli sąsiednich nieruchomości.
Rozdział 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publiczny, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. Pojemniki do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, muszą być sprawne technicznie, szczelne, zamykane,
wykonane z materiałów trudnopalnych, oznakowane odpowiednim kolorem oraz napisem, w sposób
jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady określonego rodzaju oraz przystosowane do
opróżniania przez pojazdy specjalistyczne i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu, nazwą, numerem
telefonu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
§ 7. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosuje się pojemniki
o pojemnościach:
1) 60 litrów;
2) 110 litrów;
3) 120 litrów;
4) 140 litrów;
5) 240 litrów;
6) 440 litrów;
7) 500 litrów;
8) 660 litrów;
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9) 770 litrów;
10) 1100 litrów.
2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, przy uwzględnieniu
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z tych
pojemników.
3. W odniesieniu do nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy pojemność pojemnika odpowiadać
powinna co najmniej 20 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów.
4. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oblicza
minimalną objętość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w którą musi wyposażyć
nieruchomość, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
1) minimum jeden pojemnik o pojemności 60 litrów w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej,
na której powstają odpady komunalne;
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu
i rekreacji, baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni,
stacji kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, posterunków straży gminnych, policji i innych
służb, strażnic straży pożarnych, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynów, hurtowni, placów
budowy, placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów usługowych – 20 litrów na każdego
pracownika;
3) dla szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 6 litrów na każde dziecko, ucznia oraz 20 litrów na
każdego pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych i stołówek - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne; dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu oraz 20 litrów na każdego pracownika;
5) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk i gospodarstw agroturystycznych itp. – 15 litrów na jedno
łóżko oraz 20 litrów na każdego pracownika;
6) dla rodzinnych ogrodów działkowych – 10 litrów na każdą działkę w okresie od 1 maja do 30 września i 5
litrów poza tym okresem;
7) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów na każdy
domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady komunalne;
9) dla targowisk – 40 litrów na każde stanowisko handlowe;
10) dla cmentarzy – 1 litr na każdy grób.
5. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, oblicza potrzebną liczbę pojemników
jako sumę objętości obliczonych w oparciu o postanowienia § 7 ust. 2 i ust. 4.
6. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na
terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, oprócz pojemników, mogą
być używane worki o następujących wymaganiach:
1) minimalna pojemność 110 litrów, koloru czarnego, o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE
o grubości minimum 0,06 mm;
2) oznaczone trwale i czytelnie nazwą oraz numerem telefonu przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne.
§ 8. 1. Rodzaje i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, na terenie nieruchomości muszą być zgodne
z postanowieniami ust. 2-9.
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2. Worki, o których mowa w ust. 1, muszą wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla
tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm, być trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie
być mają do niego zbierane.
3. Pojemność worków, o których mowa w ust. 1, powinna wynosić minimum 110 litrów.
4. Do tymczasowego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, w lokalu
i transportu do pojemników zbiorczych na te odpady właściciele mogą wykorzystywać worki biodegradowalne
o pojemności 10 litrów.
5. Do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, należy stosować pojemniki
lub worki o następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski oznaczony napisem „PAPIER” – w przypadku worka lub pojemnika na odpady komunalne
określone w § 3 ust. 2 pkt 1;
2) żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – w przypadku worka lub pojemnika
na odpady komunalne określone w § 3 ust. 2 pkt 2;
3) zielony oznaczony napisem „SZKŁO” – w przypadku worka lub pojemnika na odpady komunalne
określone w § 3 ust. 2 pkt 3;
4) brązowy oznaczony napisem „BIO” – w przypadku worka lub pojemnika na odpady komunalne określone
w § 3 ust. 2 pkt 4.
6. Do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, stosuje się pojemniki
o pojemnościach:
1) 110 litrów;
2) 120 litrów;
3) 140 litrów;
4) 240 litrów;
5) 440 litrów;
6) 500 litrów;
7) 660 litrów;
8) 770 litrów;
9) 1100 litrów;
10) 1500 litrów.
7. Pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, przy
uwzględnieniu częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości oraz liczby osób korzystających
z pojemników lub worków.
8. W przypadku prowadzenia zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4,
z nieruchomości zamieszkałych:
1) właściciel nieruchomości oblicza minimalną objętość pojemników lub worków na odpady komunalne,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, jako iloczyn wskaźnika wytwarzania tych odpadów - 6 litrów na osobę
oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją;
2) właściciel nieruchomości oblicza minimalną objętość pojemników lub worków na odpady komunalne,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, jako iloczyn wskaźnika wytwarzania tych odpadów - po 15 litrów na
osobę na każdą z frakcji tych odpadów oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie
z wypełnioną deklaracją.
9. W przypadku prowadzenia zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4,
z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
1) właściciel nieruchomości oblicza minimalną objętość pojemników lub worków na odpady komunalne,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, przyjmując ich objętość jako 7,5 % niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek, sklepów warzywnych, ogrodów
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działkowych i targowisk, dla których minimalna objętość pojemników lub worków stanowi 50 %
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) właściciel nieruchomości oblicza minimalną objętość pojemników lub worków na odpady komunalne,
o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3, przyjmując ich objętość, na każdą z frakcji tych odpadów, jako 18 %
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, zgodnie z wypełnioną deklaracją.
§ 9. 1. Na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza
się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach.
2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, korzystający ze zwolnienia, o którym mowa
w art. 6k ust. 4a ustawy, zwolnieni są z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do
zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4.
§ 10. 1. Rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych muszą być zgodne z postanowieniami
ust. 2-6.
2. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach stosuje się:
kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 60 litrów wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość
zalania odpadów komunalnych wodami opadowymi.
3. Odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie powinna
przekraczać 150 m.
4. Na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jest to niemożliwe,
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
5. Na peronach odległość pomiędzy koszami nie powinna przekraczać 20 m.
6. W centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami należy stosować zestawy
pojemników spełniające wymogi opisane w § 6, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, o których
mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4, o pojemności od 1500 litrów do 2500 litrów.
§ 11. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać
o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w jeden pojemnik o pojemności
110 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób
uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Jeśli jest on dłuższy, liczbę tę
należy zwiększyć o 50% w na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Właściciele nieruchomości są
zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie
i uprzątnięcie ich.
§ 12. Ustala się standardy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno
zewnętrznej, jak i wewnątrz;
2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejkolwiek części, np. pokrywy.
§ 13. 1. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości pojemniki lub worki na
odpady komunalne w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego
odpady komunalne bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości tak, aby odległość od
miejsca ustawienia pojemników do miejsca postoju podjazdu nie przekraczała ośmiu metrów, a ich
transport odbywał na jednym poziomie, lub gdy takiej możliwości nie ma, wystawiania w dniu odbioru,
zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości, w sposób nie zakłócający ruchu komunikacyjnego. Dopuszcza się w wyjątkowych
sytuacjach, za zgodą przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne także wjazd na teren nieruchomości
pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach,
a na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady komunalne do położonych
nieruchomości jest trudnodostępny, ich właściciele mają obowiązek odpady komunalne w wyznaczonych
terminach, zwieźć do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód przedsiębiorcy
odbierającego odpady komunalne;
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2) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich
opróżnienia;
3) odpady budowlane stanowiące odpady komunalne muszą być złożone w udostępnionych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
tego przedsiębiorcy, na miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego
celu przez właściciela.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek;
1) umieszczania w pojemnikach o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów komunalnych do
nich przeznaczonych;
2) zamykania pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed
dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych lub roztopowych;
3) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu
ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady
komunalne, wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów
komunalnych.
3. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one zbierane
w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają
przepisy odrębne.
4. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie
danej nieruchomości, nie mogą być zbierane w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych,
lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów
§ 14. 1. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów
komunalnych przez wody opadowe lub roztopowe oraz przed dostępem osób trzecich.
2. Dostęp do miejsc gromadzenia odpadów powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać do
pojemników lub worków na nich zlokalizowanych odpady komunalne, oraz przedsiębiorca odbierający odpady
komunalne.
3. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie
i uprzątanie.
Rozdział 7.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości
§ 15. 1. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości:
1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości;
2) właściciele nieruchomości obowiązani są w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów
komunalnych zapewnić dostęp do nieruchomości w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania
zawartości pojemników lub worków na samochód przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.
2. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-3:
a) w okresie od maja do sierpnia - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
b) w okresie od września do kwietnia - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4:
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a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,
b) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;
4) odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5-13 – w przypadku zaistnienia potrzeby pozbycia się
tych odpadów, przekazać je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień od dnia ich wytworzenia;
5) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, na przystankach i peronach następuje nie rzadziej niż
1 raz w tygodniu;
6) opróżnianie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §
3 ust. 2 pkt 1-3, stojących na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych
następuje nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
3. Ustala się częstotliwość w zakresie odbioru nieczystości ciekłych:
1) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności
i tempa zapełnienia;
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
Rozdział 8.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 16. 1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów należy dążyć do:
1) unikania kupowania produktów jednorazowego użytku;
2) kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych;
3) unikania kupowania opakowań jednorazowych.
2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu Gminy i Miasta Węgliniec należy
przekazywać do instalacji komunalnej.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić uciążliwości dla ludzi i otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania zwierząt na terenie swojej nieruchomości;
2) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe w taki sposób, aby
zwierzę nie mogło się z niej wydostać;
3) utrzymywania zwierzęcia domowego w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego, zagrożenia
bezpieczeństwa oraz nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia;
4) zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem.
3. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) zabezpieczenie nieruchomości, na terenie której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec
wydostaniu się psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu przy wejściu na teren
nieruchomości tabliczki ostrzegawczej;
2) stały i skuteczny nadzór nad psem.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy pies jest oznakowany w sposób
umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna, a osoba, z którą przebywa ma możliwość sprawowania
nad nim kontroli.
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5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych.
Rozdział 10.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób nie powodujący zanieczyszczania
terenu przyległego, zanieczyszczania powietrza wyziewami, jak również w sposób nie stwarzający uciążliwości
dla sąsiednich nieruchomości.
3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do:
1) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc
użyteczności publicznej;
2) dbania o to, aby zwierzęta gospodarskie nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla
otoczenia.
4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie
się zwierząt poza obręb wybiegu.
5. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w bezpiecznej odległości od granicy
nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiednich.
6. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną;
2) na osiedlach domków jednorodzinnych o zabudowie szeregowej.
Rozdział 11.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. 1. W przypadku pojawienia się gryzoni wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, na których są hodowane zwierzęta gospodarskie, nie rzadziej niż
raz w roku.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Gminy
i Miasta Węgliniec określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i termin jej przeprowadzenia oraz
poda do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie.
Rozdział 12.
Warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
§ 20. 1. Z zastrzeżeniem ust. 3, uznaje się, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny
w przypadku, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:
1) właściciel nieruchomości zbiera następujące frakcje odpadów komunalnych w odrębnych workach lub
pojemnikach:
a) papier,
b) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) szkło,
d) bioodpady;
2) w poszczególnych pojemnikach lub workach, o których mowa w pkt 1, odpady komunalne:
a) nie są zanieczyszczone, w szczególności substancjami oleistymi, lub
b) nie są zmieszane z innymi frakcjami odpadów.
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2. W przypadku niespełnienia przez właściciela nieruchomości warunków, o których mowa w ust. 1,
podmiot odbierający odpady komunalne dokumentuje zaistniałe zdarzenie w trybie przepisu art. 6ka
ust. 1 ustawy, w szczególności poprzez dokonanie dokumentacji fotograficznej umożliwiającej stwierdzenie, na
terenie której nieruchomości doszło do niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
3. Uznaje się, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny w przypadku, gdy w pojemniku lub
worku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie znajdują się odpady komunalne, o których mowa
w ust. 1 pkt 1.
4. Ocenę, czy w pojemniku lub worku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie znajdują się
odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot odbierający odpady komunalne dokonuje w trybie
przepisu art. 6ka ust. 1 ustawy w sposób wizualny (wzrokowy), dokumentując zaistniałe zdarzenie,
w szczególności poprzez dokonanie dokumentacji fotograficznej umożliwiającej stwierdzenie, na terenie której
nieruchomości doszło do niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Obowiązek zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, nie dotyczy
właścicieli nieruchomości, którzy korzystają ze zwolnienia, o którym mowa w przepisie art. 6k ust. 4a ustawy.
6. Postanowienia ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do odpadów komunalnych
przekazywanych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w przepisie
art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy.
Rozdział 13.
Przepisy końcowe
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.
§ 22. Traci moc uchwała Nr 305/XX/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec (Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego poz. 3232).
§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady
Wiesław Piechota
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UZASADNIENIE
Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz.
1579) wprowadzono szereg zmian do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010) [dalej: „u.c.p.g.”] wymuszając tym samym zmianę uchwał
stanowiących podstawę do funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 tej nowelizacji, rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane
przed dniem wejścia w życie nowelizacji na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach w brzmieniu dotychczasowym do przepisów tej ustawy w brzmieniu nadanym nowelizacją, w
terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Tym samym, termin na zmianę uchwał upływa
z dniem 6 września 2020 r.
Jedną z tych uchwał jest podejmowany na podstawie przepisu art. 4 u.c.p.g. regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy. Zmianie uległ przede wszystkim ust. 2 przywołanego przepisu, w którym
ustawodawca zawarł katalog obligatoryjnych elementów każdego regulaminu. I tak, po dokonanej zmianie,
przepis ten stanowi, że „Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych:
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) (uchylony);
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
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także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania”.
Mając na uwadze powyższe, nowe brzmienie przepisu art. 4 ust. 2 u.c.p.g., na bazie dotychczasowego
regulaminu (przyjętego uchwałą Nr 305/XX/16 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Węgliniec; Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego poz. 3232) przygotowano nowy regulamin, który zawiera następujące najistotniejsze zmiany w
porównaniu do poprzedniego regulaminu:
1) wyraźnie określono, że – stosownie do zmiany przepisu art. 5 ust. 1 pkt 3 u.c.p.g. – obowiązkiem
właścicieli nieruchomości jest selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych;
2) doprecyzowano frakcje odpadów komunalnych przyjmowane przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
3) rozszerzono wymagania dotyczące pojemników na odpady komunalne również w odniesieniu do
worków na te odpady;
4) doprecyzowano przepisy dotyczące korzystania z kompostowników do zbierania bioodpadów;
5) zwolniono z obowiązku posiadania pojemników na bioodpady właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi korzystających ze zwolnienia, o którym
mowa w art. 6k ust. 4a u.c.p.g., oraz wprowadzono zasady kompostowania bioodpadów w
przydomowych kompostownikach;
6) doprecyzowano przepisy dotyczące zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych;
7) wprowadzono wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsc gromadzenia odpadów;
8) dostosowano częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości tak
zamieszkałych, jak i niezamieszkałych;
9) doprecyzowano przepisy dotyczące innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.
Jednocześnie proponuje się skorzystanie z możliwości wprowadzenia do regulaminu jednego z
fakultatywnych elementów określonych przepisem art. 4 ust. 2a u.c.p.g., tj. elementu, o którym mowa w pkt 5
przywołanego przepisu. Stanowi on, że „Rada gminy może w regulaminie określić warunki uznania, że odpady,
o których mowa w pkt 1 oraz w ust. 2 pkt 1 lit. a i b, są zbierane w sposób selektywny”. Działanie to z
założenia ma przyczynić się do sprawniejszego prowadzenia nowych postępowań administracyjnych
określonych przepisem art. 6ka u.c.p.g., tj. postępowań zmierzających do wydania decyzji określającej
wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości
nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
Proponuje się, aby nowy regulamin wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., wraz z pozostałymi
zmienianymi uchwałami kształtującymi system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy i
Miasta Węgliniec, których zmianę wymusiła przywołana na wstępie nowelizacja.
Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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