
UCHWAŁA NR 56/18
RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

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 2018r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r. poz.1454) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego,  uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 75/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 30 września 2015r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzegom (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015r. 
poz. 4097).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu

Tomasz Marczak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 56/18

Rady Miejskiej w Strzegomiu

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Rozdział 1.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości poprzez: 

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
w zakresie obejmującym:

a) papier  - w tym  odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury,

b) szkło - w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) metale i tworzywa sztuczne - w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, 
w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,

e) przeterminowane leki i chemikalia,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) odpady budowlane i rozbiórkowe,

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

j) odpady zielone,

k) zużyte opony,

l) termometry rtęciowe,

m) odzież i tekstylia;

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom 
prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) umieszczanie odpadów zebranych selektywnie, wymienionych w § 1 ust.1 pkt 1 lit. a-b  
w ogólnodostępnych pojemnikach - „gniazdach" lub przekazywanie ich odpowiednim podmiotom 
w trybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów zawiera uchwała Rady Miejskiej w Strzegomiu w sprawie określenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

4) zbieranie pozostałych niesegregowanych - (zmieszanych) odpadów komunalnych, poza frakcjami 
odpadów opisanych w pkt 1, ust.1 poprzez gromadzenie ich na terenie nieruchomości
w oddzielnych pojemnikach.

§ 2. 1. W zależności od rodzaju nieruchomości właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania 
odpadów w następujący sposób:

1) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

a) metale i tworzywa sztuczne -w pojemnikach lub workach koloru żółtego;
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b) odpady ulegające biodegradacji - w pojemnikach lub workach koloru brązowego;

c) pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane - w pojemnikach lub workach koloru czarnego 
(zimny popiół należy zbierać tylko w pojemnikach);

d) szkło -  zbiórka w „gniazdach" – w pojemnikach koloru zielonego;

e) papier - zbiórka w „gniazdach” - w pojemnikach koloru niebieskiego;

2) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych:

a) metale i tworzywa sztuczne - w pojemnikach koloru żółtego;

b) odpady ulegające biodegradacji - w pojemnikach koloru brązowego;

c) pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane -  w pojemnikach koloru czarnego;

d) szkło - zbiórka w „gniazdach" – w pojemnikach koloru zielonego;

e) papier - zbiórka w„gniazdach" - w pojemnikach koloru niebieskiego.

3) w nieruchomościach niezamieszkałych:

a) metale i tworzywa sztuczne - w pojemnikach koloru żółtego,

b) odpady ulegające biodegradacji - w pojemnikach koloru brązowego,

c) pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane - w pojemnikach koloru czarnego,

d) szkło -  zbiórka w „gniazdach” – w pojemnikach koloru zielonego,

e) papier - zbiórka w „gniazdach” - w pojemnikach koloru niebieskiego;

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania pozostałych odpadów 
wymienionych w § 1. ust. 1 pkt 1 lit. e-m, w sposób określony w §  9 ust. 2 pkt 6-13.

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników położonych 
wzdłuż nieruchomości, bezpośrednio przy jej granicy, w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu 
pieszych i pojazdów.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych oraz wszelkich innych pojazdów i  maszyn rolniczych poza 
myjniami dozwolone jest pod warunkiem odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej 
lub zbiornika bezodpływowego za pośrednictwem urządzeń oczyszczających.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się pod 
warunkiem selektywnego gromadzenia powstałych odpadów w odpowiednich pojemnikach i w sposób 
nie powodujący uciążliwości dla środowiska.

Rozdział 2.
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW 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

§ 5. 1. Pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych oznacza 
się określonym kolorem i napisem: 

1) żółtym - jeśli zbiera się w nim metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe wielomateriałowe – napis „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;

2) zielonym – jeśli zbiera się w nich szkło, - napis  „SZKŁO”;

3) niebieskim – jeśli zbiera się w nim papier  - w tym  odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, - napis „PAPIER”;

4) brązowym – jeśli zbiera się w nich odpady ulegające biodegradacji, - napis „BIO”;
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5) czarnym - jeśli zbiera się w nich pozostałe niesegregowane odpady komunalne - zmieszane, -  napis 
„MIESZANE”.

2. Odpady budowlane i remontowe usuwane są na zasadzie podstawienia przez właściciela 
nieruchomości pojemnika - kontenera na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów lub przekazuje się je do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK.

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów przez osoby fizyczne działa Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych - PSZOK przyjmujący zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, papier i makulaturę, metale, 
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia, opakowania ze szkła, odpady 
ulegające biodegradacji - w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone, 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

§ 6. 1. Pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi 
być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich 
opróżniania.

2. Do zbierania odpadów na terenie gminy Strzegom przewidziane są:

1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l;

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych - pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 1100 l, 
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 7000 l;

3) dopuszcza się zbieranie odpadów komunalnych w szczelnych i zawiązywanych workach o minimalnej 
pojemności 60 l wyłącznie w zamieszkałych nieruchomościach jednorodzinnych;

6) Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych stosuje się pojemniki umożliwiające zachowanie 
technicznych warunków ich odbioru.

§ 7. 1. Minimalną łączną pojemność pojemników i worków oblicza się przyjmując, że powinna ona 
odpowiadać miesięcznej sumarycznej objętości wszystkich odpadów komunalnych wynoszącej 
w przypadku:

1) nieruchomości zamieszkałej - 60 l na każdego mieszkańca nieruchomości;

2) nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy:

a) dla szkół, przedszkoli - 12 l na każdego ucznia, dziecko, 60 l na pracownika,

b) dla hoteli i innych placówek całodziennego pobytu - 80 l na łóżko, 60 l na pracownika,

c) dla lokali handlowych i usługowych - 60 l na osobę pracującą, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 l na lokal,

d) dla punktów handlowych i usługowych, znajdujących się poza lokalem (kioski, uliczne punkty 
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie) -  min 120 l, 60 l na pracownika,

e) dla lokali gastronomicznych - 50 l na każde miejsce konsumpcyjne, 60 l na pracownika,

f) dla urzędów, instytucji, banków - 60 l na pracownika,

g) dla zakładów wytwórczych i pozostałej działalności gospodarczej - 60 l na pracownika,

h) dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym ogrodów 
działkowych - ustala się  roczną ryczałtową kwotę za jedną działkę,

i) dla innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym basenów 
odkrytych w sezonie od 1 lipca do 30 września - ustala się kwotę ryczałtową,

j) dla związków wędkarskich, stowarzyszeń - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,

k) dla cmentarzy - 8 l na każde miejsce pochówku,

l) dla przychodni lekarskich - 12 l na pacjenta, 60 l na pracownika,

m) dla obiektów sportowych - 12 l na osobę korzystającą, 60 l na pracownika.
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2. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych 
miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami.  
Ponadto:

1) pojemniki w nieruchomościach jednorodzinnych powinny być usytuowane w taki sposób, aby podmiot 
odbierający odpady nie miał konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Worki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu ustawienia 
pojemników lub w miejscu wydzielonym na ten cel, w terminach odbioru danego rodzaju odpadu;

2) w przypadku braku możliwości dostępu do miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne 
w nieruchomościach jednorodzinnych, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru na 
chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony 
z podmiotem odbierającym odpady;

3) jeżeli położenie lub charakter nieruchomości uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej
w pojemniki o pojemności obliczonej zgodnie z ust. 1, dopuszcza się wyposażenie takiej 
nieruchomości w pojemniki o mniejszej pojemności, o ile częstotliwość opróżniania tego pojemnika 
przez podmiot uprawniony będzie gwarantować możliwość pozbywania się odpadów o objętości 
odpowiadającej łącznej minimalnej pojemności pojemnika;

4) dopuszcza się korzystanie z pojemnika przez więcej niż jednego właściciela wyłącznie
w nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych;

5) pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, takich jak cmentarze, ogrody 
działkowe i targowiska, należy ustawiać w taki sposób, aby pojemnik znajdował się przy każdym 
wyjściu z terenu tych nieruchomości.

§ 8. 1. 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.

2. utrzymanie pojemników w należytym stanie porządkowym polega na:

1) zapewnieniu odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełniania;

2) instruowaniu użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika;

3) porządkowaniu miejsca wydzielonego pod lokalizację pojemników, w szczególności poprzez usuwanie 
z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników;

3. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym polega na okresowym myciu 
i dezynfekcji pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

Rozdział 3.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości.

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

1) pozostałe odpady niesegregowane - zmieszane, - należy umieszczać w pojemnikach lub workach, 
spełniających wymagania regulaminu, z których to pojemników lub worków zostaną odebrane przez 
podmiot uprawniony;

2) metale i tworzywa sztuczne - należy umieszczać w pojemnikach lub workach do zbierania tych 
odpadów, spełniających wymagania regulaminu, z których to pojemników lub worków zostaną 
odebrane przez podmiot uprawniony;

3) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy umieszczać 
w pojemnikach lub workach do zbierania tych odpadów spełniających wymagania regulaminu, 
z których to pojemników lub worków zostaną odebrane przez podmiot uprawniony;
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4) papier -  należy umieszczać w pojemnikach do zbierania tych odpadów, spełniających wymagania 
regulaminu usytuowanych w tzw. „ gniazdach",  tj ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnego 
zbierania papieru. Dopuszcza się możliwość doposażenia przez właścicieli w te pojemniki swoich 
nieruchomości,  po zgłoszeniu tego faktu podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

5) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy umieszczać w pojemnikach do zbierania tych 
odpadów, spełniających wymagania regulaminu usytuowanych w tzw „gniazdach” tj 
ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnego zbierania szkła. Dopuszcza się możliwość 
doposażenia przez właścicieli w te pojemniki swoich nieruchomości,  po zgłoszeniu tego faktu 
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

6) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie 
miasta Strzegomia lub dostarczyć do PSZOK;

7) chemikalia i opakowania po chemikaliach, pochodzące z gospodarstw domowych, należy przekazywać 
bezpośrednio do punktów sprzedaży tych artykułów lub dostarczyć do PSZOK.;

8) zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, umiejscowionych 
w placówkach handlowych lub dostarczać do PSZOK;

9) zużyte akumulatory należy przekazywać do placówek handlowych, zobowiązanych do zbiórki tych 
odpadów lub dostarczyć do PSZOK;

10) zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny,  pochodzący z gospodarstwa domowegonależy oddać 
w sklepie podczas zakupu nowego sprzętu, przekazywać odbiorcy odpadów komunalnych w trakcie 
ich zbiórki zgodnie z harmonogramem lub dostarczać do PSZOK;

11) odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady 
zielone - pochodzące z gospodarstwa domowego,  należy przekazywać odbiorcy odpadów 
komunalnych w trakcie ich zbiórki zgodnie z harmonogramem, przez wystawienie ich nie wcześniej 
jednak niż 24 godziny przed terminem odbioru lub dostarczać do PSZOK;

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,  pochodzące z gospodarstwa domowego należy umieścić 
w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki tych odpadów, które zostaną odpłatnie odebrane przez 
podmiot odbierający odpady, posiadający stosowne zezwolenie lub dostarczyć je do PSZOK;

13) odpady zielone i ulegające biodegradacji należy zbierać selektywnie, można oddać je podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne lub zagospodarować we własnym zakresie przy domowych 
kompostownikach  lub dostarczyć do PSZOK.

§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 
z nieruchomości: 

1) pozostałe odpady niesegregowane – zmieszane - minimum jeden raz w tygodniu,
przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować 
nieprzepełnianie się pojemników lub worków;

2) metale i tworzywa sztuczne -   minimum jeden raz w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych 
odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków;

3) papier  - minimum jeden raz na dwa tygodnie, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu 
nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków;

4) szkło - minimum jeden raz w miesiącu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu 
nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się pojemników;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów -  minimum jeden raz 
w tygodniu, przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować 
nieprzepełnianie się pojemników lub worków;

6) odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady 
zielone - minimum jeden raz w miesiącu;

7) kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień.
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2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna uniemożliwiać przepełnienie 
zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Ilość odwiezionych do 
stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w 
przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej – ilości określonej w rozporządzeniu 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji.

4. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni 
dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego uprawnionego podmiotu realizującego usługę wywozu 
nieczystości ciekłych.

§ 11. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości iporządku zabrania się:

1) umieszczania w pojemnikach na pozostałe odpady niesegregowane - zmieszane - mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków

i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych       
opon oraz odpadów zielonych i ulegających biodegradacji;

2) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż 
te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;

3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych - odpadów 
pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych;

4) zbierania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;

5) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów 
gastronomicznych, usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady - do koszy 
ulicznych oraz pojemników innych właścicieli nieruchomości;

6) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

§ 12. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy prowadzićw sposób 
zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Odpady komunalne magazynowane na terenie 
nieruchomości należy gromadzić w sposób selektywny.

2. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych zaleca się ograniczenie używania 
opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania lub 
naprawy użytkowanych przedmiotów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną 
w odpowiednich przepisach.

Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE MAJĄCE NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 13. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do 
sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w tym nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia 
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla  ludzi.

2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta mogą przebywać wyłącznie pod 
nadzorem osób, które są  zdolne do sprawowania kontroli nad ich zachowaniem.

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do 
użytku publicznego.
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Rozdział 6.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 
UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH

§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt 
gospodarskich. Dopuszcza się utrzymywanie tych zwierząt na obszarach zabudowy zagrodowej.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich winno odbywać się w sposób  niepowodujący 
zanieczyszczenia terenu przyległego, zanieczyszczenia powietrza hałasem i odorami, jak również w sposób 
nie stwarzający uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń i odchodów 
zwierząt z dróg publicznych oraz innych miejsc użyteczności publicznej oraz dbania o to, aby zwierzęta 
nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i uciążliwości dla otoczenia.

4. Pszczoły powinny być utrzymywane w ulach ustawionych w bezpiecznej odległości od granic 
nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania 
z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 7.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar gminy Strzegom, w tym nieruchomości, na których 
prowadzona jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna oraz magazynuje się żywność i środki 
spożywcze, a także pomieszczenia korytarzy piwnicznych, węzłów ciepłowniczych, boksów 
śmietnikowych.

2. Deratyzację należy przeprowadzać kwartalnie cztery razy w roku.
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 56/18

RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom

do projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Strzegom.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29

grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz

kończącym się terminem obowiązywania umowy na odbiór

i zagospodarowywanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

i niezamieszkałych z terenu gminy Strzegom oraz utworzenie, utrzymanie i obsługę punktu selektywnego

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Strzegom powstała konieczność uchwalenia

nowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzegom.

Na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. z 2018r. poz. 1454) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego, wprowadza się nowy Regulamin uwzględniający obowiązek selektywnego zbierania pięciu

frakcji odpadów komunalnych.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
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