
 

 

UCHWAŁA NR XVII/161/2020 

RADY GMINY W BOLESŁAWCU 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-

maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, Rada Gminy Bolesławiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, zgodnie z 

brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Rady Gminy Bolesławiec Nr XXX/161/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec (Dz. Urz. Woj. Łódzkie-

go z 2018 r. poz. 191). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie od 

1 stycznia 2021 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Artur Dulski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 listopada 2020 r.

Poz. 6141



Załącznik do uchwały Nr XVII/161/2020 

Rady Gminy w Bolesławcu 

z dnia 4 listopada 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, dalej zwany „Regulaminem”, określa zasady utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

i na terenach użytku publicznego 

§ 2. 1. Ustanawia się obowiązek prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania od 

właścicieli nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier, tektura; 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 

i strzykawki; 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

2. Właściciel nieruchomości udostępnia zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1-6 i od-

pady zmieszane podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. 

3. Właściciel nieruchomości przekazuje selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 1. 

pkt 1-5 i pkt 7-15 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Chotynin, zwanej 

dalej PSZOK. Umieszcza je w pojemnikach służących do selektywnej zbiórki tego typu odpadów lub przekazu-

je odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. 
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§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  

z chodników położonych wzdłuż nieruchomości w miarę możliwości na bieżąco, w celu zapobieżenia ich gro-

madzenia się w sposób utrudniający korzystanie z tych części. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie, kiedy prowadzone jest  w 

miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki 

nie są odprowadzane do gleby. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrę-

bie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyj-

ne będą gromadzone zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 3 

Rodzaje 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 

§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy stosować znormalizowane po-

jemniki przystosowane do opróżnienia przez pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych. 

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemnik na odpady o pojemności 120 litrów; 

2) pojemnik na odpady o pojemności 240 litrów; 

3) pojemnik na odpady o pojemności 1100 litrów; 

4) kontenery typu KP o pojemności od 5000 litrów; 

5) worki na odpady o pojemności 120 litrów. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków na zmieszane odpady komunalne, dla właści-

cieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) od 1 osoby do 4 osób – 120 litrów; 

2) od 5 osób do 8 osób – 240 litrów; 

3) od 9 osób i więcej – 240 litrów oraz 120 litrów. 

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania na 

terenie nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) od 1 osoby do 4 osób: 

᠆ pojemnik oznaczony napisem ,,szkło”-120 litrów, 

᠆ pojemnik oznaczony napisem ,,BIO"-120 litrów, 

᠆ pojemnik oznaczony napisem  ,,Metale i tworzywa sztuczne” -240 litrów; 

2) od 5 osób do 8 osób: 

᠆ pojemnik oznaczony napisem ,,szkło”- 240 litrów, 

᠆ pojemnik oznaczony napisem ,,BIO"- 240 litrów, 

᠆ 2 pojemniki oznaczone napisem  ,,Metale i tworzywa sztuczne” - 240 litrów każdy; 

3) od 9 osób i więcej: 

᠆ 2 pojemniki oznaczone napisem ,,szkło”- 240 litrów oraz 120 litrów, 

᠆ 2 pojemniki oznaczone napisem ,,BIO": 240 litrów oraz 120 litrów, 

᠆ 3 pojemniki oznaczone napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne”- 240 litrów każdy. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 3 – Poz. 6141



4. Na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzy-

stywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, należy przewi-

dzieć pojemniki lub worki biorąc pod uwagę zapisy ust. 2 i 3. 

5. Na drogach publicznych należy stosować kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 litrów. 

6. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przy-

domowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

Właściciele korzystający z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemni-

ka na te odpady. 

§ 7. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki i worki wyłącznie do 

tego celu przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i oznaczeniach, i tak: 

1) worek niebieski – z przeznaczeniem na odpady z papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru  

i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczony napisem „Papier”; 

2) pojemnik zielony – z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczo-

ny napisem „Szkło”; 

3) pojemnik żółty – z przeznaczeniem na odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4) pojemnik brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, oznaczony napisem „BIO”; 

5) zmieszane odpady komunalne, zbiera się w pojemniki innego koloru jak powyżej oznaczone napisem „Od-

pady zmieszane”. 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości utrzymują miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitar-

nym i porządkowym, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników oraz worków przeznaczonych do zbiera-

nia odpadów komunalnych, oraz zalegania odpadów poza pojemnikami i workami. 

2. Właściciele nieruchomości utrzymują pojemniki w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie 

bieżących przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożli-

wiającego dalsze użytkowanie. 

3. Pojemniki powinny być poddawane obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu w miarę potrzeb, nie rzadziej 

niż jeden raz na rok. 

4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkow-

ników, jak i dla pracowników odbiorcy odpadów oraz w sposób niepowodujący utrudnień dla mieszkańców 

nieruchomości lub osób trzecich. 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Ustala się z zastrzeżeniem ust. 2  minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości z terenu gminy Bolesławiec, która wynosi:  

1) odpady z papieru, tektury - nie rzadziej niż raz na kwartał; 

2) odpady ze szkła, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe -nie rzadziej niż raz na kwartał; 

3) odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne: 

a) w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, 

b) w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Ustala się minimalną częstotliwość odbioru odpadów, o których mowa w ust. 1: 
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1) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 

a) odpadów wskazanych w pkt 1 – 2 nie rzadziej niż raz na kwartał, 

b) odpadów wskazanych w pkt 3- nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów, o których mowa w ust. 1: 

1) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno – wypoczynkowe: 

a) odpadów wskazanych w pkt 1 – 2 nie rzadziej niż raz na kwartał, 

b) odpadów wskazanych w pkt 3- nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) odpadów wskazanych w pkt 4- nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – ilość 

pojemników i częstotliwość ich opróżniania musi być dostosowana do charakteru prowadzonej działalności i 

ilości wytwarzanych odpadów. 

5. Odbiór odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winno następować: 

1) co najmniej raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października; 

2) co najmniej raz w miesiącu w okresie od listopada do marca. 

6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nierucho-

mości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

7. Przeterminowane leki należy zbierać i przekazywać do wyznaczonego punktu na terenie Gminy Bole-

sławiec tj. Apteka Przyjazna ul. Kościuszki 6, Bolesławiec lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Ko-

munalnych – przez cały rok. 

8. Odpady zgromadzone w PSZOK  należy opróżniać w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą nie 

przepełnienie pojemników. 

9. Kosze uliczne opróżniać w miarę potrzeb, z częstotliwością zapewniającą nie przepełnienie pojemników- 

nie rzadziej niż raz na 14 dni. 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości, niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do opróżniania 

bezodpływowych zbiorników z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, 

aby nie dopuścić do przepełnienia zbiornika. 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami właściciele nieruchomości powinni podejmo-

wać działania zgodne z celami wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w zakresie: 

1) zapobiegania powstawaniu odpadów; 

2) zmniejszenie ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia; 

3) zwiększenie udziału odpadów w procesach odzysku, w tym recyklingu takich odpadów jak: metale, two-

rzywa sztuczne, papier, tektura, szkło; 

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów komunalnych poza pojemnikami, w tym po-

rzucania ich w przydrożnych rowach, lasach, terenach niezabudowanych, nad brzegami cieków wodnych i 

tym podobnych miejscach; 

5) W celu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 

dopuszcza się ich kompostowanie przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie i na własne po-

trzeby. 
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Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby 

zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użyt-

ku publicznego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach 

użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. 

3. W miejscach publicznych psy wyprowadzane są na smyczy, a dodatkowo w przypadku psów ras uzna-

wanych za agresywne lub ich mieszańców - w kagańcu, chyba, że stanowi to nadmierną uciążliwość ze wzglę-

du na wiek i stan zdrowia psa. Zwolnienie psa ze smyczy (poza psami rasy agresywnej lub ich mieszańcami) 

jest dozwolone poza terenami użyteczności publicznej, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje 

całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem. 

4. Zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje 

się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczony. 

Rozdział 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w 

miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie mają możliwości wydostania się na tereny publiczne. 

2. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do gromadzenia i usuwania odpadów związanych z 

chowem zwierząt w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchnio-

wych i podziemnych. 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 

karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami spożywczymi; 

3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowy-

wania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1, należy przeprowadzić w następujących terminach: od 1 do 15 marca 

oraz od 1 do 15 listopada danego roku. 
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