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UCHWAŁA NR XIV/200/19
RADY MIEJSKIEJ LEGNICY
z dnia 25 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz.504) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Legnicy, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica.
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 2. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica 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;
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b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
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 także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 3. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości określono w uchwale regulującej:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 4. Zapewnia się utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej
w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe,
d) szkło,
e) bioodpady,
f) 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,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
l) zużyte opony,
w sposób określony w § 5 niniejszego regulaminu;
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom
prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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3) zbieranie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości;
4) zapewnienie na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów, przystosowanego do liczby i typów
pojemników lub worków na zasadach określonych w § 9, a w przypadku braku możliwości spełnienia tych
wymagań, do zapewnienia możliwości ustawienia pojemników lub worków przeznaczonych
do gromadzenia odpadów w miejscu wyznaczonym na terenie innej nieruchomości, na zasadach
uzgodnionych z jej właścicielem.
5) utrzymywanie czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów;
6) zapewnienie łatwego dostępu do pojemników dla osób z nich korzystających oraz podmiotów
odbierających odpady;
7) zapewnienie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne bezpośredniego dojazdu do tych pojemników
za pomocą wyspecjalizowanego pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 26 Mg,
z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych (lód, śnieg, deszcz) oraz możliwość
mechanicznego opróżniania pojemników przez ten pojazd, a w przypadku braku możliwości spełnienia tego
wymogu, zapewnienia dojazdu pojazdom o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 3,5 Mg.
§ 5. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) – w osobnym pojemniku
lub worku,
b) papier – w osobnym pojemniku lub worku,
c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie
we własnym zakresie,
d) szkło opakowaniowe –w osobnym pojemniku lub worku,
e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku;
2) w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej:
a) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) – w osobnym pojemniku,
b) papier – w osobnym pojemniku,
c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku (w przypadku przekroczenia pojemności pojemnika),
d) szkło opakowaniowe – w osobnym pojemniku,
e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku,
3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady metali, tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych)– w osobnym pojemniku,
b) papier – w osobnym pojemniku,
c) bioodpady – w osobnym pojemniku,
d) szkło opakowaniowe – w osobnym pojemniku,
e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wyznaczonych terminach zbiórek akcyjnych, a właściciele
nieruchomości zamieszkałych dodatkowo, poza terminami zbiórek akcyjnych, zobowiązani
są do przekazywania tych odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do przekazywania przeterminowanych leków
do zabezpieczonych, oznakowanych pojemników, ustawionych w aptekach, których lista znajduje
się na oficjalnej stronie internetowej miasta lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania i przekazywania we własnym
zakresie pozostałych odpadów komunalnych, wymienionych w § 4 pkt 1), a nie wymienionych w niniejszym
paragrafie, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem ich w odpowiednich workach lub pojemnikach, jeśli rodzaj
materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść.
§ 6. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, należy ich odgarnięcie w sposób nie powodujący
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
2. Odgarnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 1 należy składować
w sposób umożliwiający ich uprzątnięcie przez służby utrzymujące w stanie czystości tereny przeznaczone
do użytku publicznego.
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem odprowadzania
powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem urządzeń oczyszczających.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod warunkiem
gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach na odpady do tego przeznaczonych.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW LUB WORKÓW 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
§ 8. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności od 35 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l,
3) kosze na psie odchody o pojemności od 10 l,
4) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l,
5) kontenery o pojemności od 2 m3,
6) pojemniki do zbierania odpadów niebezpiecznych o pojemności od 0,5 l,
7) pojemniki podziemne o pojemności od 1 m3,
8) pojemniki półpodziemne o pojemności od 0,2 m3,
9) pojemniki na małe elektroodpady - oznaczone jako Miejskie Punkty Elektroodpadów- o pojemności od 0,2
m3,
10) prasokontenery o pojemności od 3500 l.
2. Do zbierania poniżej określonych rodzajów odpadów stosuje się pojemniki:
1) koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier” - na odpady papieru, w tym tektury;
2) koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na odpady metali, tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło” – na odpady szkła;
4) koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio” – na bioodpady;
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5) koloru czarnego, pomarańczowego lub niemalowane (ocynkowane) – na niesegregowane zmieszane
odpady komunalne, oznaczone napisem „Zmieszane”.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm PN-EN 840 oraz posiadać opis zbieranej w nich
frakcji odpadów.
4. Dla poniżej określonych rodzajów odpadów, w przypadkach wskazanych w § 5 ust. 1, stosuje się worki:
1) koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier” - na odpady papieru, w tym tektury;
2) koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – na odpady metali, tworzyw sztucznych
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło” – na odpady szkła;
4) koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio” – na bioodpady.
5. Papier, szkło oraz metale i tworzywa sztuczne mogą być zbierane dodatkowo, poza zbieraniem zgodnie
z wymaganiami zawartymi w § 5 ust. 1, w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania
poszczególnych frakcji odpadów (ustawianych w zestawach na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego).
6. Na terenie nieruchomości dopuszcza się kompostowanie bioodpadów.
7. Prowadzenie kompostownika i kompostowanie właściciel
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

nieruchomości

zgłasza

w deklaracji

8. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych jeżeli z norm wynikających w § 9 ust. 1 łączna średnia
ilość odpadów przekracza 120 l, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości
w pojemniki służące tylko na odpady wytworzone ze swojej działalności i wskazania miejsca gromadzenia
odpadów.
9. Dopuszcza się gromadzenie odpadów, o których mowa § 4 pkt 1) lit. a - c w pojemnikach
i/lub prasokontenerach o pojemności większej niż 3500 l na potrzeby obiektów użyteczności publicznej,
targowisk, hal targowych, giełd, centrów i parków handlowych.
§ 9. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
bądź innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników:
1) dla budynków mieszkalnych – 45 l na mieszkańca,
2) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków lub innych placówek dziennego pobytu – 2 l na
studenta/ucznia/dziecko (w przypadku studentów/uczniów pobierających naukę w trybie niestacjonarnym –
1 l na studenta/ucznia) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
3) dla noclegowni, internatów, domów akademickich, burs, hoteli lub innych placówek całodobowego pobytu
– 14 l na miejsce noclegowe i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
4) dla szpitali, domów opieki, hospicjów itp. – 14 l na łóżko i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
5) dla obiektów i lokali handlowych – 3 l na 1 m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą
w nich pracę,
6) dla obiektów i lokali usługowych - 1 l na 1 m2 powierzchni usługowej i 10 l na każdą osobę wykonującą
w nich pracę,
7) dla obiektów i lokali handlowo-usługowych – 2 l na 1 m2 powierzchni sprzedażowo-usługowej i 10 l na
każdą osobę wykonującą w nich pracę,
8) dla obiektów i lokali handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych – 10 l na
1 m2 powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
9) dla obiektów i lokali magazynowych – 1 l na 1 m2 powierzchni magazynowej i 10 l na każdą osobę
wykonującą w nich pracę,
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10) dla obiektów i lokali gastronomicznych – 14 l na 1 miejsce konsumpcyjne (dotyczy to również miejsc
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu tzw. „ogródków”) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
11) dla sal bankietowych – należy przez to rozumieć lokale gastronomiczne, w których organizowane
są wyłącznie zamknięte przyjęcia okolicznościowe dla grup zorganizowanych (wymagające rezerwacji),
nie świadczące ogólnodostępnych usług gastronomicznych – 5 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 10 l na każdą
osobę wykonującą w nich pracę,
12) dla urządzonych targowisk, hal targowych, giełd – 40 l na punkt handlowy i 10 l na każdą osobę
wykonującą w nich pracę,
13) dla ogródków działkowych – 7 l na każdą działkę,
14) dla instytucji kultury – 2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
15) dla kin, sal widowiskowych – 2 l na miejsce na widowni i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
16) dla cmentarzy – 2 l na miejsce grzebalne,
17) dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w rodzaju ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
– 2 l na osobę korzystającą i 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę,
18) dla wszystkich innych niewymienionych – 10 l na każdą osobę wykonującą w nich pracę i 2 l na
1 m2 powierzchni.
2. Właściciel nieruchomości dobiera minimalną pojemność pojemników, która jest sumą pojemności
odpowiedniej konfiguracji worków, pojemników lub kontenerów określonych w § 8 ust. 1 pkt 1-8. Pojemniki
przeznaczone do zbierania wszystkich frakcji odpadów komunalnych powinny być dostosowane
do indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże łączna ilość pojemników dla nieruchomości powinna
odpowiadać co najmniej sumie minimalnej ilości odpadów wynikających ze wskazanych norm wytworzonych
odpadów.
3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, łączna
pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie norm (wyrażonych w litrach) wskazanych
w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
u których w okresie pomiędzy poszczególnymi odbiorami odpadów powstanie zwiększenie ilości odpadów
komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, wykazującej nadwyżkę powstałych odpadów.
Nową deklarację należy złożyć co najmniej w terminie 7 dni przed planowanym zwiększeniem ilości odpadów.
§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1) na drogach publicznych:
a) w obszarze niezabudowanym – od 20 l, rozmieszczone w odległości maksymalnie 5 km od kolejnego
pojemnika,
b) w obszarze zabudowanym, w centrum miasta ograniczonego tzw. „małą obwodnicą” w ciągu ulic:
Pocztowej, Libana, Witelona, Skarbka, Muzealnej, Dziennikarskiej, Piastowskiej – od 10 l, usytuowane
w odległości maksymalnie 200 m od kolejnego pojemnika,
c) w obszarze zabudowanym, poza centrum miasta – od 10 l, usytuowane w odległości maksymalnie 500 m
od kolejnego pojemnika.
2) w parkach - od 10 l, usytuowane w odległości maksymalnie 500 m od kolejnego pojemnika.
§ 11. 1. Pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy
rozmieszczać na terenie nieruchomości w wydzielonych, odpowiednio przystosowanych i utwardzonych
miejscach.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemników.
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3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne dostęp do pojemników na odpady komunalne w dniu odbioru, w sposób umożliwiający
ich opróżnianie.
4. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zawiązać oraz umieścić
w miejscu ustawiania pojemników w terminach odbioru danej frakcji odpadu.
5. Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o pojemności obliczonej zgodnie
z § 9 ust. 2, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o mniejszej pojemności,
o ile częstotliwość opróżniania tego pojemnika przez odbiorcę odpadów komunalnych będzie gwarantowała
w każdym tygodniu możliwość pozbywania się odpadów o objętości odpowiadającej łącznej minimalnej
pojemności pojemników.
6. Pojemność pojemników powinna być dostosowana na nieruchomościach zamieszkałych do ilości osób
korzystających z tych pojemników, a na nieruchomościach niezamieszkałych do ilości odpadów
i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak,
aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą.
§ 12. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w należytym
stanie sanitarnym.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w należytym stanie
technicznym poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie.
3. Utrzymywanie pojemników w należytym stanie porządkowym polega na:
a) zapewnieniu odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia,
b) instruowaniu użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika.
4. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe
mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) pojemniki na odpady zmieszane - 2 razy w roku;
2) pojemniki na bioodpady – 2 razy w roku;
3) pojemniki na szkło – 2 raz w roku;
4) pojemniki na papier – 2 raz w roku;
5) pojemniki na metale i tworzywa sztuczne – 2 raz w roku.
5. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
poprzez:
1) usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników oraz ich zamiatanie i uprzątanie,
2) mycie płyty, na której ustawione są pojemniki z taką częstotliwością, aby powstające na niej
zanieczyszczenia nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości, w szczególności zapachowych.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 13. 1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) bioodpadów i niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych– nie rzadziej niż raz w tygodniu;
2) szkła – nie rzadziej niż raz w miesiącu;
3) papieru– nie rzadziej niż raz w miesiącu;
4) metali i tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
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2. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników ustawionych przy drogach
publicznych, przystankach komunikacji miejskiej oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego
– nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, tak aby nie dochodziło do przepełnień pojemników;
3. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
możliwe jest w systemie akcyjnym - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
4. Odpadów z koszy ulicznych należy pozbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie
do ich przepełnienia - nie rzadziej niż raz na tydzień.
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych, a małe elektroodpady również do Miejskich Punktów Elektroodpadów
zlokalizowanych w wybranych miejscach na terenie miasta, za wyjątkiem przypadków określonych
w przepisach odrębnych.
6. Baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
bądź do Miejskich Punktów Elektroodpadów zlokalizowanych w wybranych miejscach na terenie miasta,
za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych.
7. Przeterminowane leki należy dostarczać do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach
lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Środki chemiczne, farby i lakiery, zużyte opony, przepracowane oleje oraz opakowania po nich należy
dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem przypadków określonych
w przepisach odrębnych.
9. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać przedsiębiorcy prowadzącemu działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
10. 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 należy umieszczać w pojemnikach na metale i tworzywa sztuczne
pod warunkiem zabezpieczenia odpadów w pojemniku na igły wykonanym z twardego tworzywa koloru
czerwonego lub dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem
przypadków określonych w przepisach odrębnych.
11. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać
się z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię
terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. W przypadku braku zamontowanego
osobnego wodomierza do pomiaru wody przeznaczonej do bezpowrotnego zużycia (dla celów gospodarczych),
różnica między pobraną wodą a ilością odprowadzonych nieczystości ciekłych nie może być większa niż 15 %.
W przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej normatywne ilości nieczystości płynnych
wylicza się w oparciu o powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy.
12. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się wyłącznie
za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Legnica.
13. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynikać
winna z ich instrukcji eksploatacji.
14. Do zbiornika bezodpływowego na terenie nieruchomości należy zapewniać bezpośredni dojazd pojazdu
asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
§ 14. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane zmieszane odpady komunalne, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków, chemikaliów, a także odpadów
niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz zużytych
opon,
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2) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane zmieszane odpady komunalne, odpadów ulegających
biodegradacji w tym zielonych,
3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych
pochodzących z działalności gospodarczej,

do

zbierania

odpadów

komunalnych,

odpadów

4) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na
jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 15. Należy dążyć do:
1) zapobiegania powstawaniu odpadów,
2) doskonalenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienia jak najwyższej jakości
selektywnie zbieranych odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny
sposób poddane recyklingowi,
3) zmniejszenia masy powstających odpadów (szczególnie odpadów ulegających biodegradacji) poprzez
ograniczenie marnowania żywności, zagospodarowanie bioodpadów powstających w gospodarstwach
domowych w miejscu ich powstawania np. w przydomowych kompostownikach,
4) wydłużenia życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez naprawy, ponowne użycie
oraz tworzenie sieci wymiany w celu ponownego użycia,
5) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 16. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez
dozoru.
§ 17. Na tereny użytku publicznego takie jak: place, ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery,
psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko
wówczas, gdy właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
§ 18. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do:
1) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego, a także klatek
schodowych oraz innych pomieszczeń budynków służących do użytku publicznego,
2) odchody zwierząt należy umieszczać w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, w koszach
ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane zmieszane odpady komunalne.
Rozdział 7.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU
ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH
NIERUCHOMOŚCIACH
§ 19. Na terenie miasta Legnicy, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, wprowadza się zakaz
utrzymywania zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się utrzymywanie tych zwierząt na obszarach zabudowy
zagrodowej.
§ 20. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie odpadów
i nieczystości powstających w związku z prowadzoną hodowlą, zgodnie z przepisami odrębnymi,
w szczególności przez:
1) przeciwdziałanie powstawaniu zanieczyszczeń terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
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zamieszkujących

na

nieruchomości

1. Zezwala się na chów i hodowlę pszczół miodnych pod następującymi warunkami:
1) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób
oraz oznakowania tych miejsc tablicami z napisem „Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony”,

postronnych

2) usytuowania uli w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości lub uczęszczanej drogi
publicznej, bądź w przypadku niemożności zachowania takiej odległości, w odległości nie mniej niż 4 m
od granicy nieruchomości lub uczęszczanej drogi publicznej, pod warunkiem zastosowania ogrodzenia
osłaniającego, lub stałej przeszkody o wysokości co najmniej 3 m,
3) w przypadku szkół, przychodni, domów opieki i podobnych obiektów użyteczności publicznej odległość
od pasieki powinna wynosić nie mniej niż 150 m,
4) w przypadku usytuowania uli na dachach budynków, zachowania odległości co najmniej 10 m od otworów
okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia uli, przy czym w takim
przypadku nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w pkt 2,
5) utrzymywania pszczół charakteryzujących się obniżoną agresywnością wobec otoczenia (łagodnych)
i niską rojliwością.
Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar miasta Legnicy, w tym nieruchomości, na których
prowadzona jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna oraz magazynuje się żywność i środki
spożywcze, a także pomieszczenia korytarzy piwnicznych, zsypów i komór zsypowych, węzłów
ciepłowniczych, zasieków śmietnikowych oraz na terenach otwartych pustostanów.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, w miesiącach kwietniu
i październiku.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XX/202/16 Rady Miejskiej Legnicy
z 30 maja 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica
(Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 2793 i poz. 4381).
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.
Przewodniczący Rady:
J. Rabczenko

