
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/216/2020 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca 

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 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań 

w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

1. Na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy Głuszyca odpady zbierane są w sposób 

selektywny. Selektywnemu zbieraniu podlegają następujące kategorie odpadów komunalnych: 

a) papier, makulatura, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 

b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

c) przeterminowane leki i chemikalia, 

d) zużyte baterie i akumulatory, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, 

h) zużyte opony z rowerów, motocykli oraz samochodów osobowych, 

i) odpady odzieży i tekstyliów, 

j) odpady zielone, 

k) odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, 

l) 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, 

m) zmieszane (pozostałe po segregacji). 

2. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego: 
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a) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, bez zbędnej zwłoki, 

b) gromadzenie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z części nieruchomości służących  

do użytku publicznego w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający 

ruchu, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji oraz w sposób nie zagrażający istniejącej 

roślinności. 

3. W zakresie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami ustala się, że na terenie nieruchomości mycie 

pojazdów można przeprowadzać wyłącznie, jeżeli: 

a) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, 

b) ścieki z mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 

w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. 

4. W zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, ustala się,  

że dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone jest wyłącznie 

w przypadku: 

a) wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu, 

b) wykonywania napraw w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości  

pod warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia 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 2. 

Rodzaj i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów. 

§ 2. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące rodzaju 

i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych. 

1. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz posegregowanych muszą być szczelne, 

zamykane, sprawne technicznie, wykonane z materiałów trudnopalnych, przystosowane do opróżniania przez 

pojazdy specjalistyczne oraz muszą posiadać oznaczenia określające rodzaj gromadzonych w nich odpadów. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych muszą spełniać 

wymagania norm EN-840. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą posiadać oznaczenia określające: 

a) rodzaj gromadzonych w nich odpadów, 

b) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów - informację o rodzaju frakcji 

odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać oraz których umieszczanie jest zakazane. 

4. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

i posegregowanych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości 

wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów i częstotliwości ich opróżniania. 

5. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić 

120 l. Dopuszcza się stosowanie: 

a) pojemników o pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw 

domowych, 

b) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób 

korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości 

nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 6968



6. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których 

liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery lub przy których nie ma możliwości ustawienia 

pojemników do selektywnej zbiórki, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 1 -120 1 z folii LDPE 

do selektywnej zbiórki odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła, opakowań 

wielomateriałowych, tekstyliów i odzieży oraz odpadów zielonych, udostępnianych przez podmiot uprawniony. 

7. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania 

odpadów komunalnych zmieszanych: 

a) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 30 l na jednego mieszkańca, 

b) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, 

pracownika, 

c) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika, 

d) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, 

e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, - co najmniej 10 l na każdego pracownika, 

f) dla szpitali, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. - co najmniej 15 l na jedno łóżko  

lub miejsce noclegowe, 

g) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października,  

a po tym okresie 1 l na każdą działkę, 

h) dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 15 l na każdego pracownika, 

i) dla obiektów sportowych, urzędów i innych obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego 

pracownika, 

j) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku. 

Rozdział 3. 

Rozmieszczenie pojemników na odpady oraz zasady utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia 

odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym. 

§ 3. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące warunków 

rozmieszczenia pojemników do zbiórki odpadów, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym oraz zasad utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów. 

1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której zbierane są odpady 

lub na terenie nieruchomości sąsiadującej, w miejscach dostępnych zarówno dla użytkownika, jak i dla 

podmiotów uprawnionych, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody 

działkowe i targowiska, należy ustawiać przy wyjściach z tych nieruchomości. 

3. Obowiązek utrzymania pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów w należytym stanie sanitarnym 

i porządkowym - mycie, odkażanie i dezynfekcję pojemników, porządkowanie miejsca gromadzenia odpadów, 

realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych na podstawie umowy zawartej z gminą. 

4. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych 

o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie, których minimalna pojemność wynosi 

20 l lub 35 l. 

5. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych należy dostosować 

do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 
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Rozdział 4. 

Zasady i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych. 

§ 4. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 

częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości w sposób selektywny, systematyczny, gwarantujący utrzymanie porządku i czystości na terenie 

nieruchomości. 

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

a) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 

spełniających wymagania regulaminu określone w § 2, z których to pojemników zostaną odebrane przez 

podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą, 

b) odpady komunalne segregowane typu papier, makulatura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania szklane, 

opakowania wielomateriałowe, odpady i opakowania ulegające biodegradacji należy umieszczać 

w odpowiednich pojemnikach lub workach do zbierania odpadów segregowanych, z których zostaną odebrane 

przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów, 

c) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 

znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

d) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

e) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory,  

na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt,  

na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi 

uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą, 

albo przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu 

odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą, 

h) odzież i tekstylia należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odzieży używanej lub należy przekazywać 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

i) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać 

wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne 

z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą, 

j) odpady zielone zaleca się zagospodarowywać we własnym zakresie w kompostownikach przydomowych  

lub działkowych lub odpady te należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub na podstawie odrębnej umowy przekazać podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów, 

l) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać w miejscu wskazanym przez gminę, podanym 

do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 6968



3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

a) odpady komunalne zmieszane oraz zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż jeden 

raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których  

są zbierane, 

b) segregowane odpady komunalne typu papier i makulatura, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do zalegania 

odpadów i przepełnienia pojemników, w których są zbierane, 

c) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż  

po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, 

d) odpady wielkogabarytowe według potrzeb i/lub według ustalonego harmonogramu, 

e) odpady zielone według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

f) przeterminowane leki i chemikalia według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

g) zużyte baterie i akumulatory według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

i) zużyte opony według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

j) 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 przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

k) odzież i tekstylia według potrzeb właścicieli nieruchomości, 

l) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej  

niż jeden raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy. 

4. Zabrania się: 

a) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów 

podlegających obowiązkowi segregacji, odpadów z remontu i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, odpadów zielonych, 

b) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów nie mających 

charakteru odpadów komunalnych, 

c) gromadzenia w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki innego rodzaju odpadów, 

d) ubijania w pojemnikach odpadów zmieszanych, w sposób utrudniający opróżnianie pojemników  

oraz wrzucanie do pojemników odpadów mogących uszkodzić pojazd odbierający odpady, 

e) umieszczania w koszach ulicznych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. 

5. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości: 

a) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej 

z zastrzeżeniem pkt b, 

b) w przypadku, gdy odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe, 

nieczystości ciekłe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub kierować  

do przydomowej oczyszczalni ścieków. 

6. Nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 

należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia tych zbiorników. 

7. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące innych 

wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami: 
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a) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości zaleca  

się zagospodarowywać we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości  

na terenie nieruchomości, oraz na terenie nieruchomości sąsiednich, w kompostowniach działkowych, 

przydomowych lub biogazowniach rolniczych, 

b) magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinno być prowadzone w sposób 

zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska, 

c) właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych powinni dążyć 

do minimalizowania używania opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań zmierzających  

do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych sprzętów lub przedmiotów. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe. 

§ 5. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące obowiązków 

osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

1. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia oraz uciążliwości dla ludzi i otoczenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) utrzymania zwierzęcia domowego w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego, zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia, 

b) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych 

miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki, tereny zielone 

pomiędzy zabudową wielorodzinną. 

3. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do: 

a) zabezpieczenia nieruchomości na terenie, której pies porusza się swobodnie, w taki sposób, aby zapobiec 

wydostaniu się psa poza jej granice, 

b) stałego i skutecznego nadzoru nad psem w miejscach publicznych (środki nadzoru muszą być dostosowane  

do indywidualnych właściwości psa (jego wielkości, siły, rasy, wieku, zdrowia, temperamentu) w sposób 

zapewniający poczucie bezpieczeństwa innych ludzi i zwierząt. 

4. Zaleca się umieszczenie w widocznym miejscu przy wejściu na teren nieruchomości, tabliczki, która 

ostrzega lub informuje o przebywaniu psa na nieruchomości. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie. 

§ 6. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie wymagań 

utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu  

ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze gminy dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków: 

a) utrzymanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich jakichkolwiek uciążliwości, 

b) wybiegi dla zwierząt będą ogrodzone uniemożliwiając wydostawanie się zwierząt poza wybieg, 

c) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymaniem zwierząt gospodarskich gromadzone i usuwane 

będą zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu 

nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. Zabrania się utrzymania zwierząt gospodarskich na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną 

oraz w nieruchomościach wielolokalowych. 
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Rozdział 7. 

Obszary podlegające deratyzacji. 

§ 7. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wyznaczania 

obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary: 

a) zabudowane budynkami wielolokalowymi oraz obiektami użyteczności publicznej, 

b) zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej. 

2. Deratyzację przeprowadza się corocznie w okresie od kwietnia do września. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXV/176/2016 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głuszyca. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

Grzegorz Milczarek 
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