
 

 

UCHWAŁA NR VII/57/15 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 30 września 2015 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec 

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

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) w związku z art. 4 ust. 

1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 

1399, 1593, z 2015 r. poz. 87, 122), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Bolesławcu, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§ 1. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów: 

1) szkło; 

2) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

3) papier i tektura; 

4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

6) przeterminowane leki i chemikalia; 

7) odpady wielkogabarytowe; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

9) zużyte opony; 

10) tekstylia i odzież; 

11) odpady zielone. 

§ 2. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, przez podmioty do tego zobowiązane na podstawie ustawy winno nastąpić w sposób 

niepowodujący zakłócenia w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego przejścia 

i przejazdu. 
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3. Na drogach publicznych śnieg i lód usunięty z jezdni należy układać w pryzmy w obszarze pasa 

drogowego, wzdłuż krawędzi jezdni i chodnika, w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych 

i pojazdów. 

4. Właściciel nieruchomości, na której znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, jest 

zobowiązany do ustawienia na tych terenach lub obiektach urządzeń służących do zbierania odpadów 

i systematycznego ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu i gniciu odpadów. 

5. Zabrania się: 

1) gromadzenia zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników w pojemnikach przeznaczonych na odpady 

komunalne; 

2) zgarniana śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się z zastosowaniem 

biodegradowalnych środków czystości. 

2. Naprawa pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi, związana z ich bieżącą eksploatacją 

jest dozwolona pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia gruntu lub wód oraz uciążliwości dla 

sąsiadów. 

Rozdział 2. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczenia tych pojemników 

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1. Ilość i pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych winna uwzględniać 

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz zapewniać ich nieprzepełnianie się. 

2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) kosze uliczne i parkowe o pojemności od 35l do 70l do ustawienia na terenach np.: parków, placów zabaw, 

boisk sportowych, przystanków autobusowych, parkingów; 

2) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności: 110l, 120l, 240l i 1100l; 

3) pojemniki o pojemności 120l, 240l i 1100l do selektywnej zbiórki: 

- szkła; 

- tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych; 

- papieru; 

4) kontenery na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 2200l, 5000l, 7000l lub więcej, 

przystosowane do obsługi przez specjalistyczne środki transportu; 

5) kontenery na odpady remontowe, budowlane i wielkogabarytowe o pojemności od 1100l do 10000l; 

6) worki do selektywnej zbiórki zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, metali, opakowań 

wielomateriałowych, a także szkła, papieru oraz odpadów zielonych o pojemności 30l i większej; 

3. Wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników i worków do zbiórki odpadów: 

1) kolor ciemnozielony, czarnym lub szarym – odpady niesegregowane; 

2) kolor jasnozielony – szkło; 

3) kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale; 

4) kolor niebieski – papier; 

5) kolor brązowy lub bezbarwny – odpady zielone. 

§ 5. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w sposób następujący: 
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1) pojemnik o pojemności 110l lub 120l, jeżeli z pojemnika korzysta do 2 osób; 

2) pojemnik o pojemności 240l, jeżeli z pojemnika korzysta od 3 do 4 osób; 

3) pojemnik o pojemności 240l i pojemnik dodatkowy o pojemności dostosowanej do rzeczywistych potrzeb, 

jeżeli z pojemnika korzysta więcej niż 4 osoby. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 

w sposób następujący: 

1) dla lokali handlowych jeden pojemnik pojemności 120l; w przypadku, gdy nie pokryje on potrzeb 

pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania odpadów - 

50l/10m² powierzchni całkowitej/tydzień; 

2) dla lokali gastronomicznych jeden pojemnik pojemności 120l; w przypadku gdy nie pokryje on potrzeb 

pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania odpadów - 

20l/jedno miejsce konsumpcyjne/tydzień; 

3) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie 

na zewnątrz, poza lokalem dodatkowego pojemnika na odpady o pojemności nie mniejszej niż 50l; 

4) dla szkół i przedszkoli jeden pojemnik pojemności 1100l; w przypadku gdy nie pokryje on potrzeb 

pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania odpadów - 

3l/osobę/tydzień; 

5) dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła, zakładów wytwórczych i działalności gospodarczej jeden pojemnik 

pojemności 120l; w przypadku gdy nie pokryje on potrzeb pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl 

wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania odpadów - 12l/osobę/tydzień; 

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów jeden pojemnik pojemności 240l; w przypadku gdy nie pokryje on 

potrzeb pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania 

odpadów - 20l/jedno łóżko/tydzień; 

7) dla przychodni lekarskich jeden pojemnik pojemności 240l; w przypadku gdy nie pokryje on potrzeb 

pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania odpadów - 

3l/pacjenta/tydzień; 

8) dla ogródków działkowych jeden pojemnik pojemności 1100l; w przypadku gdy nie pokryje on potrzeb 

pojemność pojemnika winna uwzględniać cykl wywozu oraz następujący wskaźnik wytwarzania odpadów - 

5l/pojedynczą działkę. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzący działalność inną niż 

wymienioną w ust. 2 zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do rzeczywistych potrzeb. 

4. Do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, 

dopuszcza się stosowanie worków, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 6. 

§ 6. Ustala się, że minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania: 

- szkła; 

- tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali; 

- papieru winna wynosić 120l. 

§ 7. 1. Odpady komunalne winny być zbierane w sposób następujący: 

1) w pojemnikach na odpady niesegregowane winny znaleźć się w szczególności: ceramika, pozostałe szkło 

(np. szyby okienne, samochodowe, lustra i inne); pampersy; butelki po olejach; tekstylia; popiół ze spalania 

w paleniskach domowych; odpady ulegające biodegradacji (np. przeterminowana żywność, resztki 

jedzenia, obierki) z wyjątkiem odpadów zielonych. 

2) w pojemnikach na szkło winny znaleźć się w szczególności: słoiki, butelki, inne opakowania szklane, 

stłuczka szklana. 
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3) w pojemnikach na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale winny znaleźć się 

w szczególności: pojemniki typu PET, pojemniki po produktach mlecznych, opakowania po produktach 

sypkich, folie, reklamówki, woreczki foliowe, kartony po mleku i napojach, puszki metalowe. 

4) w pojemnikach na papier winny znaleźć się w szczególności: gazety, czasopisma, kolorowe magazyny, 

zużyte zeszyty, papier biurowy i kserograficzny, książki, prospekty, katalogi, karton, tektura, torebki 

i worki papierowe. 

2. Celem zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych zabrania się: 

1) gromadzić w pojemnikach na odpady niesegregowane: śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, 

szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, zużytych olejów, resztek farb, 

rozpuszczalników, lakierów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii 

i akumulatorów małogabarytowych oraz innych odpadów niebezpiecznych. 

2) gromadzić w pojemnikach służących do segregacyjnej zbiórki odpadów szklanych: luster, szklanych 

opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby 

okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, żarówek i świetlówek. 

3) gromadzić w pojemnikach służących do segregacyjnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych i metali: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań 

i butelek po olejach i smarach, opakowań po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- 

i owadobójczych, opakowań innych niż po mleku i napojach, metali łączonych z innymi materiałami. 

4) gromadzić w pojemnikach służących do segregacyjnej zbiórki papieru: tapet, zabrudzonego 

i zatłuszczonego papieru, papieru z folią, pieluch i innych artykułów higienicznych, worków po cemencie, 

papieru faxowego, termicznego i przebitkowego, segregatorów, kalki technicznej. 

§ 8. 1. Pojemniki, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2)-6) do zbiórki odpadów komunalnych, poza 

terminami odbioru odpadów należy ustawiać w granicach swoich nieruchomości. 

2. Pojemniki, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1-3 w miejscach publicznych należy ustawiać w ilościach 

zapewniających utrzymanie czystości tych terenów. 

3. W dniu odbioru odpadów komunalnych pojemniki, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 2)-3) oraz pkt. 6) 

właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić przed teren swojej nieruchomości, w sposób 

nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich, umożliwiający ich opróżnianie przez podmiot do 

tego zobowiązany. 

4. W przypadku, gdy w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawienie pojemników, o których mowa 

w § 4 ust. 2 pkt. 2)-3) oraz pkt. 6) przed teren nieruchomości będzie powodować uciążliwości i utrudnienia dla 

osób trzecich, wówczas właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić je tuż przy wejściu na teren 

nieruchomości w sposób umożliwiający ich opróżnienie przez podmiot do tego zobowiązany. 

§ 9. 1. Pojemniki, o których mowa w § 4 ust. 2 do zbiórki odpadów komunalnych winny być wykonane 

zgodnie z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet Normalizacyjny, z materiałów odpornych na 

oddziaływanie czynników atmosferycznych, mieć konstrukcję zapewniającą możliwość utrzymania ich 

właściwego stanu sanitarnego oraz uniemożliwiającą wydostanie się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu 

i innych czynników zewnętrznych, w tym zwierząt. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich mycie, dezynfekcję i naprawy w miarę potrzeb, 

nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku. 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, o których mowa w § 4 ust. 2, a następnie odebranie przez podmiot 

do tego zobowiązany i przetransportowanie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, określonego dla 

Regionu Zachodniego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. 
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, gwarantujący 

zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) udostępniania pojemników, o których mowa w § 4 ust. 2 do zbierania odpadów, zbiorników 

bezodpływowych i osadników oczyszczalni na czas odbioru przez podmiot do tego zobowiązany. 

§ 11. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne niesegregowane należy umieszczać w pojemnikach koloru ciemnozielonego, czarnego 

lub szarego do zbierania odpadów zmieszanych; 

2) papier i tekturę należy; 

a) umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze niebieskim, 

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, należy: 

a) umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze żółtym, 

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) szkło należy: 

a) umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania w kolorze jasno zielonym, 

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) przeterminowane leki oraz termometry rtęciowe należy: 

a) umieszczać w oznaczonych pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków znajdujących się  

w aptekach, 

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

7) zużyte baterie należy: 

a) umieszczać w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, 

b) przekazywać podczas zbiórki prowadzonej w systemie objazdowym tj. „od domu do domu” według 

harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości, 

c) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

8) zużyte akumulatory należy: 

a) przekazywać do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów, 

b) przekazywać podczas zbiórki prowadzonej w systemie objazdowym tj. „od domu do domu” według 

harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości, 

c) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy: 

a) przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

b) przekazywać podczas zbiórki prowadzonej w systemie objazdowym tj. „od domu do domu” według 

harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości, 

c) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy: 
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a) przekazywać podczas zbiórki prowadzonej w systemie objazdowym tj. „od domu do domu” według 

harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości, 

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu (cegła, beton) należy przekazywać do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

12) wszystkie odpady budowlane i rozbiórkowe inne niż wymienione w pkt 11 należy umieszczać 

w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych, które zostaną odebrane odpłatnie 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przedsiębiorcę posiadającego stosowne 

zezwolenie w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania tych odpadów; 

13) zużyte opony należy: 

a) przekazywać podczas zbiórki prowadzonej w systemie objazdowym tj. „od domu do domu” według 

harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości, 

b) przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

14) tekstylia i odzież należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

15) odpady zielone należy: 

a) zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych  

w miejscu i w sposób nie uciążliwy dla otoczenia, 

b) umieszczać w workach lub pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów zielonych, które 

zostaną odebrane odpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, 

c) przekazać je do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 

1) zmieszanych (niesegregowanych): 

a) w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień; 

c) w placówkach handlowych, usługowych, obiektach użyteczności publicznej – jeden raz na dwa tygodnie; 

d) z pozostałych nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 

jeden raz na dwa tygodnie; 

e) z terenów ogródków działkowych w okresie od 1 marca do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie; 

f) z cmentarzy – jeden raz na dwa tygodnie; 

g) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – jeden raz 

na dwa tygodnie; 

2) wysegregowanych i zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali – 

nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

3) wysegregowanego szkła – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 

4) wysegregowanego papieru – nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 

5) odpadów wielkogabarytowych – dwa razy w roku według harmonogramu podawanego do publicznej 

wiadomości; 

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – dwa razy w roku według harmonogramu podawanego 

do publicznej wiadomości; 

7) zużytych baterii i akumulatorów – dwa razy w roku według harmonogramu podawanego do publicznej 

wiadomości; 

8) zużytych opon – dwa razy w roku według harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości. 
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§ 13. 1. Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego winna odpowiadać jego pojemności i ilości 

zużytej wody, wynikającej ze wskazań licznika poboru wody lub norm zużycia wody, wynikających 

z przepisów odrębnych. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynikać 

winna z ich instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 4. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. W zakresie innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przyjmuje 

się działania prowadzące do: 

1) minimalizacji ilości powstających odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami; 

2) eliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad nimi, 

zapewniającej ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 16. 1. W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 15 osoby utrzymujące zwierzęta domowe 

zobowiązane są do: 

1) utrzymywania pełnego nadzoru nad zachowaniem zwierzęcia; 

2) zabezpieczenia pomieszczenia lub terenu, na którym zwierzę przebywa w sposób uniemożliwiający 

samodzielne wydostanie się z niego; 

3) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren nieruchomości, na której 

utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego; 

4) wyprowadzania psów poza teren nieruchomości na smyczy; zwolnienie psów ze smyczy, za wyjątkiem 

psów ras uznanych za agresywne, dozwolone jest wyłącznie w przypadku posiadania pełnej kontroli nad 

ich zachowaniem; 

5) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z miejsc przeznaczonych do 

wspólnego użytku i umieszczania ich do pojemników na niesegregowane odpady komunalne. 

2. Zakazuje się pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje 

się w pomieszczeniu ogrodzonym lub zamkniętym. 

3. Przepisu wymienionego w ust. 1 pkt. 5 oraz w ust. 2 nie stosuje się do zwierząt osób niepełnosprawnych. 

Rozdział 6. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 17. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

stanowiących istniejące tereny: 

1) zabudowy mieszkaniowej; 

2) użyteczności publicznej; 

3) przemysłowe; 

4) usługowe, w tym sportu i rekreacji. 

2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich dla własnych potrzeb na terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej przy zachowaniu następujących warunków: 
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1) utrzymywanie zwierząt nie spowoduje na działkach sąsiednich m.in. takich uciążliwości jak odór i hałas; 

2) wybiegi będą ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza ich obręb; 

3) odchody wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich należy gromadzić na terenie 

płaskim i utwardzonym, w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie gruntu, wód powierzchniowych 

i podziemnych oraz w sposób nie uciążliwy dla właścicieli działek sąsiednich. 

3. Dopuszcza się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej utrzymywanie pszczół w ulach, 

ustawionych w odległości nie mniejszej niż 10m od granicy działki, w taki sposób, aby wylatujące 

i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli działek sąsiednich. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 18. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod: 

1) składowisko odpadów komunalnych; 

2) obiekty oczyszczalni ścieków; 

3) budynki wielorodzinne; 

4) obiekty związane z produkcją, handlem, magazynowaniem produktów rolnych oraz artykułów 

spożywczych; 

5) obiekty związane z przetwórstwem rolno-spożywczym; 

6) obiekty chowu i hodowli zwierząt. 

§ 19. 1. Obowiązkową deratyzację, z zastrzeżeniem § 18 pkt. 1 przeprowadza się w następujących 

terminach: 

1) w terminie wiosennym od dnia 01 kwietnia do dnia 30 kwietnia; 

2) w terminie jesiennym od dnia 01 września do dnia 30 września. 

2. Deratyzację składowiska odpadów komunalnych przeprowadza się na bieżąco. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

§ 21. Traci moc: 

1. Uchwała Nr V/40/15 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec (Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z 2015r., poz. 3117.). 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.   

Przewodniczący Rady Gminy: 

B. Uziej 
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