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UCHWAŁA NR V/27/15
RADY MIEJSKIEJ W SZCZYTNEJ
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.:Dz.
U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Szczytnej uchwala Regulamin czystości i porządku na terenie gminy Szczytna o następującej treści:
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:
1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki wielokrotnego użytku służące do zbierania odpadów
komunalnych, dostosowanych do mechanicznego odbioru odpadów;
2) gromadzenia odpadów w sposób uniemożliwiający przepełnienie pojemników - w przypadku gromadzenia
odpadów komunalnych z wykorzystaniem pojemników wielokrotnego użytku;
3) w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych z wykorzystaniem worków:
a) gromadzenia odpadów komunalnych w workach, w sposób gwarantujący możliwość trwałego związania
worka zawierającego odpady gromadzone selektywnie;
b) gromadzenia w jednym worku do 10 kilogramów masy odpadów komunalnych, zapobiegając
jednocześnie możliwości rozerwania worka w wyniku nadmiernego ciężaru zgromadzonych odpadów
komunalnych;
4) zabezpieczenia gromadzonych odpadów komunalnych, w których występuje frakcja odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,
przed dostępem zwierząt;
5) utrzymywania miejsc służących gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w stanie
czystości i porządku, w tym również do zabezpieczenia odpadów do czasu ich odbioru przed wywiewaniem
przez wiatr oraz przemieszczaniem przez zwierzęta;
6) usuwania nieczystości ciekłych według sposobu i częstotliwości ustalonej w § 4;
7) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego, przy czym śnieg i lód oraz błoto pośniegowe należy pryzmować w miejscu niezagrażającym
bezpieczeństwu osób i mienia. Jednocześnie zabrania się usuwania ich na jezdnię. Wykonanie powyższego
obowiązku powinno odbyć się w terminie ograniczającym możliwość powstania zagrożenia
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bezpieczeństwa w części nieruchomości służących do użytku publicznego spowodowanego zaleganiem
zanieczyszczeń.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, zbiorników
bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą
gromadzone w sposób określony odrębnymi przepisami.
Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 2. 1. Odpady komunalne zmieszane oraz pozostałości po wydzieleniu frakcji odpadów komunalnych
gromadzonych selektywnie należy gromadzić w szczelnych, zamykanych i sprawnych technicznie pojemnikach
wielokrotnego użytku o pojemności: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 1500l, 5500 l, 7000 l i 9000 l, z zastrzeżeniem
ust.11.
1) właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest umieścić na pojemniku w miejscu widocznym
identyfikator koloru białego, określający gromadzone odpady komunalne zmieszane lub pozostałości po
wydzieleniu frakcji odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie.
2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
w które należy wyposażyć nieruchomość, uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych
w ciągu tygodnia:
1) dla budynków zamieszkałych- co najmniej 20 l na mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli -co najmniej 1l na każdego ucznia lub każde dziecko;
3) dla urzędów, instytucji i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą -co najmniej 3 l na każdego
zatrudnionego pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych -co najmniej 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
5) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki -co najmniej 10 l na jedno łóżko;
6) dla parkingów turystycznych i leśnych oraz postoi turystycznych i leśnych nieposiadających miejsc
biwakowych -co najmniej 240 l na każdy parking lub postój;
7) dla parkingów turystycznych i leśnych oraz postoi turystycznych i leśnych posiadających miejsce
biwakowe - co najmniej 1100 l na każdy parking lub postój;
8) dla ogrodów działkowych- co najmniej 1 l na każdą użytkowaną działkę ogrodową
9) dla cmentarzy - co najmniej 3 l na każde miejsce pochówku;
10) dla budynków rekreacji indywidualnej- co najmniej 110 l na każdy obiekt.
3. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie gminy Szczytna odpadów
komunalnych podlegają frakcje:
1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
2) papier;
3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
4) szkło;
5) metale;
6) meble i odpady wielkogabarytowe;
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
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8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) popiół z palenisk domowych;
11) zużyte opony;
12) zużyte baterie i akumulatory;
13) odpady zielone.
4. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 3 pkt 1-5 na terenie
nieruchomości zamieszkałych należy stosować pojemniki wielokrotnego użytku o pojemności 110 l, 120 l,
240 l, 1100 l, 1500 l lub przeźroczyste, bezbarwne worki o pojemności 35 l, 60 l, 120 l, opatrzone
identyfikatorami określającymi daną frakcję oraz kod identyfikacyjny nieruchomości o następujących,
ujednoliconych kolorach z zastrzeżeniem ust. 12:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier;
2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
3) zielony z przeznaczeniem na szkło;
4) brązowy z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji;
5. Frakcje wymienione w ust.3 pkt 2-13, odbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, przy czym:
1) przeterminowane leki można przekazywać do pojemników znajdujących się w aptekach;
2) zużyte baterie można przekazywać do pojemników znajdujących się w szkołach i przedszkolach;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu
nieruchomości odbierane są również przez przedsiębiorców, działających w ramach umowy na odbieranie
odpadów komunalnych.
6. Dopuszcza się selektywne gromadzenie odpadów komunalnych frakcji, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5,
w pojemnikach do tego przeznaczonych, zlokalizowanych w wyznaczonych punktach na terenie miasta i gminy
Szczytna.
7. W przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, odpady pozostałe po wydzieleniu
frakcji, o których mowa w ust. 3 należy umieszczać bezpośrednio w pojemnikach do tego przeznaczonych lub
przy wykorzystaniu bezbarwnych, przeźroczystych worków.
8. Gromadzony selektywnie popiół z palenisk domowych, przekazywany do odbioru bezpośrednio
z nieruchomości należy na dzień odbioru wystawiać w trwałym, szczelnym pojemniku służącym do
gromadzenia odpadów komunalnych. Nie dopuszcza się przekazywania selektywnie gromadzonego popiołu
w workach.
9. W celu odbioru zgromadzonych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, pojemniki na odpady
komunalne należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem dostępnym dla pracowników podmiotu
uprawnionego, w sposób który pozwoli świadczyć usługę bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, przed wejściem na teren
nieruchomości.
10. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają przepisy odpowiedniej ustawy.
11. W miejscach publicznych (m.in. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady
komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 10 l.
12. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej
zabudowanej budynkiem wielorodzinnym powyżej 30 lokali mieszkalnych dopuszcza się stosowanie wyłącznie
pojemników wielokrotnego użytku o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l.
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Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz wielorodzinnej do 30 lokali z zastrzeżeniem
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
a) odpady komunalne frakcji papier - jeden raz w miesiącu;
b) odpady komunalne frakcji tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - jeden raz na dwa
tygodnie;
c) odpady komunalne frakcji szkło -jeden raz w miesiącu;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:
- obszar miejski z wyłączeniem nieruchomości położonych w Szczytnej przy ulicach: Złota, Polne
Domy oraz Bobrowniki Stare: jeden raz w tygodniu w okresie kwiecień-październik oraz jeden raz na
dwa tygodnie w pozostałym okresie roku;
- obszar wiejski oraz Szczytna ulice: Złota, Polne Domy oraz Bobrowniki Stare : jeden raz na dwa
tygodnie.
e) popiół z palenisk domowych - jeden raz w miesiącu w okresie listopad-marzec oraz jeden raz na dwa
miesiące w pozostałym okresie roku.
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej powyżej 30 lokali, z zastrzeżeniem prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych:
a) odpady komunalne frakcji papier - jeden raz na dwa tygodnie;
b) odpady komunalne frakcji tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - jeden raz
w tygodniu;
c) odpady komunalne frakcji szkło -jeden raz na dwa tygodnie;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji , w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacjijeden raz w tygodniu w okresie kwiecień-październik oraz jeden raz na dwa tygodnie w pozostałym
okresie roku.
3) pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 pkt 1 - we własnym zakresie
należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach funkcjonowania
punktu.
4) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - dwa razy w roku, oraz w każdym
czasie po dostarczeniu we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w godzinach funkcjonowania punktu;
5) z obszarów na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, zmieszane odpady
komunalne odbierane będą następująco:
a) obszar miejski z wyłączeniem nieruchomości położonych w Szczytnej przy ulicach: Złota, Polne Domy
oraz Bobrowniki Stare: raz w tygodniu;
b) obszar wiejski oraz Szczytna ulice: Złota, Polne Domy oraz Bobrowniki Stare: raz na dwa tygodnie.
2. Opróżnianie pojemników, o których mowa w § 2 ust. 11 następować będzie: dwa razy w tygodniu
w okresie kwiecień - październik oraz jeden raz w tygodniu w pozostałych miesiącach roku.
3. Z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, opróżnianie
pojemników powinno być wykonywane z częstotliwością minimum jeden raz w miesiącu.
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§ 4. Właściciel nieruchomości niepodłączonej do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej jest
zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych przez podmioty do tego uprawnione,
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 4.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 5. 1. Na terenie gminy Szczytna preferuje się posiadanie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
przydomowych kompostowników i kierowanie do nich strumienia wytworzonych przez nich odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz
zagospodarowanie powstałej po zakończeniu procesu biodegradacji masy kompostowej we własnym zakresie.
2. Właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydują się na posiadanie i użytkowanie
przydomowych kompostowników zobowiązuje się do przekazywania Burmistrzowi Szczytnej w terminie do
31 stycznia, informacji dotyczącej masy odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych kierowanych do przydomowych
kompostowników za rok poprzedzający.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
§ 6. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) wyposażenie psa w obrożę oraz smycz;
2) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem, iż pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób
zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
3) zbieranie odchodów zwierząt oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (w tym zieleńcach, parkach, pasach drogowych);
powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów-przewodników.
2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego
zachowaniem.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej,
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 7. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy śródmiejskiej,
wielorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych,
strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji
indywidualnej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623 z późn. zm.) oraz przy przestrzeganiu przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz właściciele
nieruchomości, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, zobowiązani są do przeprowadzenia
deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej jeden raz w ciągu roku w terminie od 1 października do
31 października każdego roku.
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Rozdział 8.
Przepisy końcowe
§ 9. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz
Szczytnej.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.
§ 11. Traci moc uchwała Nr XXIV/161/13 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie
uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szczytna".
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Zastępca Przewodniczącej Rady Miejskiej w Szczytnej:
S. Czarnik

