
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/505/22 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 23 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 559, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1-2a pkt 1, 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Świdnicy uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Świdnica. 

DZIAŁ II. 

Wymagania dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi 

 

Rozdział 1. 

Selektywne zbieranie i odbieranie powstających odpadów komunalnych 

§ 2. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych w osobnych pojemnikach lub workach 

z nieruchomości podlegają: 

1) odpady z papieru, w tym odpady: z tektury, opakowaniowe z papieru i opakowaniowe z tektury; 

2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odzież i tekstylia; 

4) bioodpady, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego. 

§ 3. 1. Odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach, spełniających wymagania określone 

w dziale II rozdział 4, odrębnie od innych odpadów. 

2. Odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach, spełniających wymagania określone w dziale  

II rozdział 4, odrębnie od innych odpadów. 

3. Odpady metali, tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się łącznie 

w pojemnikach lub workach, spełniających wymagania określone w dziale II rozdział 4, odrębnie od innych 

odpadów. 

4. Bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach, spełniających wymagania określone w dziale  

II rozdział 4, odrębnie od innych odpadów. 
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§ 4. Zabrania się: 

1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) odpadów niebezpiecznych, 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

c) 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, 

d) zużytych baterii i akumulatorów, 

e) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

f) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

g) zużytych opon, 

h) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych; 

2) umieszczania w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów 

niemających charakteru odpadów komunalnych; 

3) umieszczania w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego zbierania, odpadów innych niż 

te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek; 

4) umieszczania w przeznaczonych do tego pojemnikach bioodpadów zebranych w workach, które nie są 

kompostowalne. 

Rozdział 2. 

Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny 

§ 5. Uznaje się, że odpady komunalne, o których mowa w § 2, nie są zbierane selektywnie, jeżeli są 

zbierane z naruszeniem § 3 lub § 4 pkt 2, 3 i 4. 

Rozdział 3. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 6. Prowadzony na terenie Gminy Miasto Świdnica punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

zwany dalej „PSZOK”, zapewnia łącznie przyjmowanie: 

1) odpadów z papieru, w tym odpadów: z tektury, opakowaniowych z papieru i opakowaniowych z tektury; 

2) odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła; 

3) odpadów metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali; 

4) odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych; 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 

6) bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów; 

7) odpadów niebezpiecznych; 

8) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

9) 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; 

10) zużytych baterii i akumulatorów; 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zużytych tonerów i kartridży; 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

13) zużytych opon; 
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14) odzieży i tekstyliów. 

§ 7. W granicach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego PSZOK organizuje 

zbieranie odpadów komunalnych w sposób ułatwiający mieszkańcom pozbywanie się odpadów komunalnych, 

w szczególności: 

1) ustala się limit wagowy dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, 

w wielkości 500 kg miesięcznie z zadeklarowanej nieruchomości, a w przypadku wspólnot 

mieszkaniowych i spółdzielni od lokalu mieszkalnego; 

2) nie wprowadza wymagań lub ograniczeń utrudniających możliwość przekazania odpadów komunalnych do 

PSZOK; 

3) w sposób zwyczajowo przyjęty podaje do wiadomości dokładne informacje o zakresie swojej działalności; 

4) zachowuje odpowiedni stan sanitarny i porządkowy miejsc przyjmowania odpadów. 

Rozdział 4. 

Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych 

§ 8. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosuje się wyłącznie 

pojemniki. 

2. Do zbierania odpadów innych niż wymienione w ust. 1 stosuje się pojemniki lub worki. 

3. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i makulatury, metali, tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów oraz opakowań ze szkła należy prowadzić 

w systemie: 

1) workowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych zgromadzonych 

w workach z folii LDPE; system obejmuje nieruchomości zamieszkałe w zabudowie jednorodzinnej, 

bliźniaczej, szeregowej lub wielorodzinnej, w której liczba lokali nie przekracza 6 oraz nieruchomości 

niezamieszkałe; 

2) pojemnikowym - polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów komunalnych 

zgromadzonych w pojemnikach plastikowych; system obejmuje nieruchomości wielorodzinne oraz 

nieruchomości niezamieszkałe. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie worków do selektywnego zbierania odpadów, 

wymienionych w ust. 2, również na terenie innych nieruchomości, jeżeli ich właściwości lub względy 

organizacyjne uniemożliwiają ustawienie pojemników. 

§ 9. 1 Jeżeli odpady komunalne zbiera się w pojemnikach, stosuje się pojemniki: 

1) wykonane z wytrzymałego, szczelnego, trwałego i odpornego na uszkodzenia mechaniczne tworzywa 

sztucznego; 

2) zabezpieczające przed przedostawaniem się na zewnątrz substancji płynnych; 

3) o budowie zapewniającej ochronę przed wpływem opadów atmosferycznych i rozwiewaniem, w tym 

wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie, z wyłączeniem kontenerów; 

4) oznakowane w sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów; 

5) o konstrukcji umożliwiającej ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, bramowego, hakowego lub 

podobnego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów albo hydraulicznym 

dźwigiem samochodowym; 

6) spełniające wymagania umożliwiające opróżnianie przez pojazdy specjalistyczne. 

2. Dopuszcza się stosowanie podziemnych, szczelnych zbiorników z wyprowadzoną na powierzchnię 

terenu komorą wrzutową, dostosowanych do opróżniania samochodem wyposażonym w urządzenie dźwigowe 

HDS. 

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do 

ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów. 
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4. W przypadku zbierania odpadów na drogach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, stosuje się pojemniki, zwane dalej „koszami ulicznymi”, wykonane z materiałów niepalnych, 

o konstrukcji zabezpieczającej odpady przed opadami atmosferycznymi i rozwiewaniem. Sposób mocowania 

kosza ulicznego do podłoża lub jego konstrukcja powinny zabezpieczać kosz przed swobodnym 

przemieszczaniem kosza przez osoby nieuprawnione. 

§ 10. Jeżeli odpady komunalne zbiera się w workach, stosuje się worki: 

1) umożliwiające ich zawiązanie; 

2) o pojemności 120 l z folii LDPE, udostępniane przez podmiot uprawniony. 

§ 11. 1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych stosuje się pojemniki 

o pojemnościach od 60 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie 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. 

2. Jeżeli selektywnie zbierane odpady komunalne zbiera się w pojemnikach, stosuje się pojemniki 

o minimalnej pojemności 120 l. 

§ 12. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbiera się w pojemnikach koloru czarnego, 

oznaczonych napisem „Odpady zmieszane” oraz informacją, dla której lub których nieruchomości zostały 

ustawione, w tym również rodzaj nieruchomości tj. zamieszkała, niezamieszkała. 

2. Odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem 

„Papier”. 

3. Odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. 

4. Odpady metali, odpady tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera  

się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. 

5. Bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”. 

§ 13. Pojemność kosza ulicznego nie może być mniejsza niż 35 l. 

§ 14. 1. Łączna pojemność pojemników i worków, w które wyposażona jest nieruchomość, nie może być 

mniejsza niż pojemność obliczona zgodnie z ust. 2. 

2. Minimalną łączną pojemność pojemników i worków oblicza się przyjmując, że powinna ona odpowiadać 

sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej w przypadku: 

1) nieruchomości zamieszkałej – 100 l na każdego mieszkańca nieruchomości; 

2) nieruchomości, na której świadczona jest praca – 15 l na pracownika oraz dodatkowo w przypadku: 

a) szkoły, przedszkola, żłobka – co najmniej 5 l na ucznia albo dziecko uczęszczające do żłobka lub 

przedszkola, 

b) szpitala – co najmniej 20 l na łóżko szpitalne, 

c) hotelu, motelu, pensjonatu lub baz noclegowych – co najmniej 20 l na miejsce sypialne, 

d) internatu, noclegowni, domu pomocy społecznej – co najmniej 40 l na miejsce, 

e) lokalu lub ogródka gastronomicznego – co najmniej 20 l na miejsce konsumpcyjne, 

f) schroniska dla zwierząt – co najmniej 20 l na miejsce dla zwierzęcia, 

g) teatru, sali widowiskowej, koncertowej lub kina – co najmniej 3 l na miejsce na widowni, 

h) cmentarza – co najmniej 3 l na miejsce grzebalne, 

i) dla biur, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego 

pracownika, 

j) dla targowisk, hal targowych, giełd – co najmniej 15 l na każdego pracownika, 
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k) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów - co najmniej 15 l na każdego 

pracownika, 

l) dla ogrodów działkowych – co najmniej 40 l na jedną działkę w okresie od 1 kwietnia do 

31 października. 

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników i worków, 

łączna pojemność tych pojemników i worków winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności 

pojemników i worków, wymaganej zgodnie z ust. 1 dla każdej z nieruchomości. 

§ 15. 1. Pojemniki lub worki rozmieszcza się na terenie nieruchomości, na której wytwarzane są odpady 

komunalne. W przypadku braku takiego miejsca, dopuszcza się ustawianie pojemników lub worków na terenie 

nieruchomości sąsiedniej. Pojemniki rozmieszcza się w sposób zapewniający łatwy dostęp dla osób z nich 

korzystających. Na terenie nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody działkowe i targowiska pojemniki 

należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników lub worków z odpadami 

przeznaczonymi do odebrania na utwardzonym terenie, w sposób zapewniający podmiotowi odbierającemu 

odpady komunalne bezpośredni do nich dojazd za pomocą wyspecjalizowanego pojazdu. 

3. Jeśli miejsce ustawienia pojemników lub worków uniemożliwia dojazd, o którym mowa w ust. 3, 

właściciel nieruchomości obowiązany jest do zmiany miejsca ich ustawienia w taki sposób, aby w dniu odbioru 

odpadów wymagania w zakresie dostępu do pojemników i worków były spełnione. 

4. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub w innym miejscu, spełniającym wymagania określone w ust. 3-4, nie wcześniej jednak niż 

w dniu poprzedzającym ich odbiór zgodnie z harmonogramem odbioru danego rodzaju odpadów. 

§ 16. 1. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega 

w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 

2. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie 

technicznym zabrania się gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, 

gorącego popiołu i żużla, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu 

i innych odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych. 

Rozdział 5. 

Utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów 

§ 17. Utrzymanie miejsca, w którym faktycznie gromadzone są odpady, oraz terenu w odległości 3 metry 

od takiego miejsca, w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym polega na: 

1) utrzymaniu stałej czystości poprzez regularne uprzątanie odpadów i innych zanieczyszczeń znajdujących 

się poza workami lub pojemnikami, nie rzadziej jednak niż raz na tydzień; 

2) okresowym myciu, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy, jeśli powierzchnia miejsca gromadzenia 

odpadów nadaje się do mycia; 

3) okresowej dezynfekcji, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. 

Rozdział 6. 

Pozbywanie się odpadów komunalnych 

§ 18. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z częstotliwością nie mniejszą niż: 

1) w przypadku niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - co najmniej 1 raz w tygodniu; 

2) w przypadku bioodpadów - co najmniej 1 raz w tygodniu; 

3) w przypadku odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych – 

co najmniej 1 raz w miesiącu; 

4) w przypadku odpadów z papieru – co najmniej 1 raz w miesiącu; 

5) w przypadku odpadów ze szkła – co najmniej 1 raz na miesiąc; 
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6) w przypadku mebli i odpadów wielkogabarytowych co najmniej 1 raz w miesiącu; 

7) w przypadku odpadów gromadzonych w koszach ulicznych: 

a) codziennie – w rejonie ograniczonym ulicami: Stefana Żeromskiego, pl. Grunwaldzkiego, al. 

Niepodległości, pl. Wolności, Wrocławskiej, Saperów, Księcia Bolka Świdnickiego, 

b) nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy – w pozostałej 

części miasta Świdnica. 

8) w przypadku odpadów niewymienionych w pkt 1-7 - co najmniej raz na kwartał. 

§ 19. 1. Niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy pozbywać się, przekazując takie 

odpady wyłącznie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy pozbywać się w sposób zgodny z obowiązującymi 

przepisami prawa i właściwy dla danego rodzaju odpadów, w szczególności przekazując je: 

1) podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości; 

2) do PSZOK; 

3) do miejsc wskazanych w ust. 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9; 

4) podmiotowi zbierającemu odpady. 

3. 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. 

4. Przeterminowane leki przekazuje się do odebrania poprzez ich umieszczenie w odpowiednio 

oznaczonych pojemnikach, ustawionych w aptekach prowadzących zbieranie takich odpadów lub przekazuje 

się do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub oddawać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w przypadku wielkogabarytowego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektrycznego, dopuszcza się przekazywanie tego sprzętu wg ustalonego harmonogramu 

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

z gminą. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania 

odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej 

przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem. 

9. 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. 

§ 20. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów komunalnych powstałych 

w czasie zorganizowanych imprez masowych systematycznie, jednak nie później niż: 

1) w sezonie wiosenno-letnim: 

a) dla imprez kończących się do godziny 20.00 - w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy, 

b) dla imprez kończących się po godzinie 20.00 – w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy; 

2) w sezonie jesienno-zimowym: 

a) dla imprez kończących się do godziny 17.00 – w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy, 
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b) dla imprez kończących się po godzinie 17.00 – w ciągu 14 godzin od zakończenia imprezy. 

Rozdział 7. 

Kompostowanie bioodpadów 

§ 21. 1. Jeżeli na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostuje się bioodpady, kompostowanie powinno być prowadzone w przystosowanym do tego urządzeniu, 

zwanym dalej „kompostownikiem”, zapewniającym odpowiedni i równomierny dostęp powietrza  

do kompostowanych odpadów. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 

bioodpadów wytwarzanych na terenie danej nieruchomości. 

2. Gmina nie zapewnia odbioru bioodpadów stanowiących odpady komunalne z nieruchomości, jeżeli 

właściciel nieruchomości zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym podał w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi informacje dotyczące posiadania 

kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne  

oraz korzysta z tego tytułu ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 22. Kompostowaniu poddaje się bioodpady pochodzenia roślinnego, z wyłączeniem takich bioodpadów, 

których skład lub pochodzenie mogą powodować zanieczyszczenie kompostu, uciążliwości zapachowe  

lub spowolnienie procesu kompostowania. Nie poddaje się kompostowaniu: 

1) odpadów pochodzenia zwierzęcego; 

2) odchodów zwierzęcych; 

3) impregnowanego lub malowanego drewna; 

4) nierozdrobnionych gałęzi. 

Rozdział 8. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 23. Zaleca się właścicielom nieruchomości podejmowanie działań zmierzających do ograniczania ilości 

i objętości powstających odpadów, w szczególności poprzez: 

1) kompostowanie bioodpadów; 

2) odpowiednio do właściwości odpadów opakowaniowych zmniejszanie ich objętości, w szczególności 

poprzez ich zgniatanie; 

3) ograniczenie nabywania produktów w opakowaniach nienadających się do zwrotu lub ponownego 

wykorzystania, a które mają swoje odpowiedniki w produktach dostępnych w opakowaniach zwrotnych  

lub nadających się do ponownego wykorzystania; 

4) ograniczenie stosowania przedmiotów jednorazowego użytku, które mogą być zastąpione przedmiotami 

nadającymi się do wielokrotnego użycia, w szczególności w zakresie używania sztućców, naczyń, toreb  

na zakupy, baterii. 

DZIAŁ III. 

Inne wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku 

 

Rozdział 9. 

Pozbywanie się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i ścieków  

z osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków 

§ 24. 1. Usuwanie z terenów nieruchomości nieczystości ciekłych wyposażonych w zbiorniki 

bezodpływowe oraz ścieków z osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinno odbywać 

się przez podmiot uprawniony, z częstotliwością, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, uzależnioną od ilości 

wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych lub ścieków gromadzonych w osadnikach oraz 

objętości zbiornika bezodpływowego lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków, zapewniając ciągłość 

użytkowania zbiornika lub osadnika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych i ścieków poza 

zbiornik lub osadnik. 
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2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na 

kwartał. 

3. Ścieki z osadników gromadzone w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać 

nie rzadziej niż raz w roku. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się nieczystości ciekłych zgromadzonych w czasie 

zorganizowanych imprez masowych w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych systematycznie, 

nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy. 

5. Zakazuje się odprowadzania nieczystości ciekłych i osadów ze zbiorników przydomowych oczyszczalni 

ścieków do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania 

ich na pola, łąki i inne tereny zewnętrzne. 

Rozdział 10. 

Uprzątanie zanieczyszczeń oraz mycie i naprawa pojazdów 

§ 25. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, lodu i śniegu i innych zanieczyszczeń 

z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położonych na częściach nieruchomości służących do użytku 

publicznego, w szczególności dróg, chodników, dojść do budynków i garaży oraz do miejsc gromadzenia 

odpadów. Uprzątnięcie i usunięcie powyższych zanieczyszczeń (w tym błota, lodu i śniegu) powinno nastąpić 

w taki sposób, aby nie utrudniało  to ruchu pieszego (np. poprzez zapakowanie liści i chwastów w worki  

na odpady biodegradowalne), nie zagrażało przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem 

możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji. 

§ 26. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na terenie 

nieruchomości wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego celu poprzez zapewnienie odprowadzania 

powstających ścieków do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, lub gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych, przy użyciu środków ulegających 

biodegradacji. W szczególności takie ścieki nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi 

oraz do kanalizacji deszczowej. 

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą 

powodować zagrożenie dla środowiska. W szczególności zakazuje się napraw związanych z wymianą oleju 

silnikowego i przekładniowego, płynów chłodniczych i hamulcowych, napraw lakierniczych lub innych 

napraw, w wyniku których może nastąpić zanieczyszczenie terenu tymi substancjami. 

Rozdział 11. 

Obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 27. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby 

nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla 

ludzi, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren 

nieruchomości, na której jest utrzymywane. 

3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem. 

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod 

nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia. 

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące 

do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych 

zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. 

6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone: 

1) na terenie ogrodzonych wybiegów dla psów; 

2) w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że osoba z którą przebywa pies ma 

możliwość sprawowania nad nim pełnej kontroli, a w przypadku psa należącego do rasy uznawanej  

za agresywną oraz psa zachowującego się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt pies ma 

założony kaganiec. 
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§ 28. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 

nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w: 

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości; 

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym 

psa agresywnego na terenie nieruchomości. 

§ 29. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zieleni, zobowiązana jest do 

niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. 

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach. 

3. Obowiązki określone w ust. 1-2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących. 

Rozdział 12. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 30. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Miasto Świdnica zabrania  

się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Miasto Świdnica dopuszcza  

się utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz i pszczół przy zachowaniu następujących warunków: 

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w przypadku 

pszczół miodnych – ule przeznaczone do ich utrzymywania; 

2) utrzymanie zwierząt nie będzie powodować uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności dla 

nieruchomości sąsiednich; 

3) ule usytuowane będą w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości i nie mniejszej  

niż 30 m od budynków znajdujących się na innych nieruchomościach; odległości te mogą być zmniejszone 

za zgodą właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną; 

2) na osiedlach domków jednorodzinnych o zabudowie szeregowej; 

3) na terenach ograniczonym ulicami: Stefana Żeromskiego, pl. Grunwaldzkiego, al. Niepodległości,  

pl. Wolności, Wrocławskiej, Saperów, Księcia Bolka Świdnickiego. 

Rozdział 13. 

Deratyzacja i terminy jej przeprowadzania 

§ 31. 1. Ustala się, że teren Gminy Miasto Świdnica jest obszarem podlegającym obowiązkowej 

deratyzacji. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać obowiązkowo co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, tj. w okresie 

kwiecień/maj oraz październik/listopad. 

DZIAŁ IV. 

Przepisy końcowe 

§ 32. Traci moc uchwała nr XXIV/251/20 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2021 r., 

poz. 156). 
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§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski 
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