
 

 

UCHWAŁA NR IX/87/15 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 28 maja 2015 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek 

Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXVIII/292/13 Rady Miejskiej 

w Lwówku Śląskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego poz. 1972) oraz uchwała 

nr XL/418/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXVIII/292/13 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski” (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego poz. 6534). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady: 

E. Płucińska-Dąbrowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 czerwca 2015 r.

Poz. 2507



Załącznik do uchwały nr IX/87/15 Rady  

Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 28 maja 2015 r. 

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta 

Lwówek Śląski dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. 1. Występujące w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Regulamin – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy i miasta Lwówek Śląski; 

2) gmina – należy rozumieć przez to gminę i miasto Lwówek Śląski; 

3) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – należy rozumieć przez to stacjonarny 

punkt, do którego należy przekazywać wybrane grupy odpadów komunalnych, określone w niniejszym 

Regulaminie; 

4) odpady wielkogabarytowe – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki ze względu na swoje rozmiary i masę 

nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach i workach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych; 

5) podmiot uprawniony – przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami); 

6) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zmianami); 

7) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (zwanym dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć przez to 

dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. z Nr 101, 

poz.1183); 
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8) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012 (zwanym dalej WPGO 2012) – należy rozumieć przez to 

dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. uchwałą nr 

XXIV/616/12 oraz uchwałą nr XXIV/617/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

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

poprzez: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzanie nieczystości ciekłych 

zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) odpadów suchych - dotyczy papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), opakowań 

z tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych i odzieży, 

b) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła - szkło bezbarwne i kolorowe, 

c) odpadów zielonych - na terenie objętym ich odbiorem; w przypadku prowadzenia przydomowego 

kompostownika odpady zielone mogą być kompostowane we własnym zakresie i na własne potrzeby, 

o ile zostanie zapewniony prawidłowy przebieg procesu kompostowania, niepowodujący uciążliwości 

dla właścicieli nieruchomości sąsiednich i otoczenia, 

d) odpadów mokrych zmieszanych - dotyczy pozostałych odpadów komunalnych niewymienionych 

w zakresie selektywnego zbierania oraz frakcje trwale zanieczyszczone tych odpadów, w tym popiół po 

uprzednim wystudzeniu, 

e) zużytych baterii i akumulatorów (małogabarytowych), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

elementów oświetleniowych (świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.), zużytych opon, styropianu 

opakowaniowego, przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, itp.), mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, szkła płaskiego okiennego, zużytych opakowań ciśnieniowych (po 

aerozolach, dezodorantach, farbach, lakierach, itp.), opakowań po substancjach niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

(pochodzące z drobnych remontów), tekstyliów - powstających w gospodarstwach domowych, poprzez 

przekazywanie ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

1) uprzątanie błota, śniegu i lodu z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położonych na częściach 

nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów 

znajdujących się na ich terenie; uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju 

chodnika od strony jezdni, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób niezakłócający ruchu 

pieszych i pojazdów, niezagrażający istniejącej zieleni oraz umożliwiający odpływ wody roztopowej do 

kanalizacji; 

2) uprzątanie i usuwanie niewymienionych w pkt 1 innych zanieczyszczeń, w tym opadłych liści, z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego; 

3) usuwanie zatorów śnieżnych z wjazdów i przejść do nieruchomości, powstałych wskutek mechanicznego 

odśnieżania dróg i ulic. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie 

następujących warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego, z którego usuwane są zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków 

ulegających biodegradacji. 
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2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami samochodowymi, mogą być przeprowadzane na 

terenie nieruchomości, pod warunkiem, że: 

1) naprawy nie będą dotyczyć usuwania lub wymiany olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz 

prowadzenia prac lakierniczych; 

2) naprawy nie będą stanowić uciążliwości dla otoczenia, a powstające odpady będą gromadzone 

w urządzeniach do tego przeznaczonych, w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami 

ustawy. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność 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 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości musi zapewnić odpowiednią ilość pojemników (o odpowiedniej 

wytrzymałości mechanicznej, spełniających odpowiednią Polską Normę i przystosowanych do mechanicznego 

załadunku) lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywać pojemniki w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) pojemność pojemników winna uwzględniać ilość wytwarzanych odpadów wychodząc z założenia 

średniego wskaźnika ich wytwarzania określonego w KPGO, z tego na terenach: 

a) wiejskich - 249 kg/mieszkańca/rok, tj. 1,24 m
3 
/rok, co daje 0,103 m

3 
/miesiąc, 

b) małych miast - 368 kg/ mieszkańca/rok, tj. 1,84 m
3 
/rok, co daje 0,153 m

3 
/miesiąc; 

2) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, oblicza ilość niezbędnych pojemników 

w zależności od wskaźników wytwarzania odpadów wg pkt 1, oszacowanych odrębnie dla następujących 

rodzajów zabudowy: zagrodowej i jednorodzinnej oraz wielorodzinnej na terenach miejskich i wiejskich, 

uwzględniając liczbę przebywających osób, wytwarzających odpady, a otrzymaną pojemność dzieli przez 

częstotliwości ich odbierania w miesiącu; 

3) mając na uwadze zróżnicowaną ilość i morfologię odpadów wytwarzanych przez mieszkańców 

w zależności od rodzaju zabudowy: 

a) właściciele zabudowy zagrodowej mają obowiązek dysponować min. 30 l pojemnika na osobę, 

b) właściciele zabudowy jednorodzinnej mają obowiązek dysponować min. 40 l pojemnika na osobę, 

c) właściciele zabudowy wielorodzinnej i budynków zamieszkania zbiorowego mają obowiązek 

dysponować min. 20 l pojemnika na osobę lub min. 1100 l pojemnikiem dla wspólnoty mieszkaniowej 

przy cyklu odbioru trzy razy na tydzień; 

4) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami 

działkowymi, itp.) zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb, 

uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru: 

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2 l na każdego pracownika oraz 0,5 l 

na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego, 

b) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, 

c) dla żłobków i przedszkoli – 2 l na każde dziecko i pracownika, 

d) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m
2 

pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal, 

e) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt, 
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f) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l, 

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, 

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko, 

j) dla ogródków działkowych 10 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października 

każdego roku, 

k) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika lub kosza na odpady; 

5) przy poprawnej segregacji odpadów u źródła pojemność pojemników na odpady suche winna stanowić 

60% pojemności wyliczonej na podstawie pkt 2 i pkt 4. 

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

pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników, 

wymaganej zgodnie z ust. 2 pkt 3 i pkt 4. 

§ 7. 1. Określa się rodzaje i pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości: 

1) pojemność oznakowanych worków powinna wynosić 120 l (o wytrzymałości nie mniejszej niż tworzywa 

LDPE, o grubości  co najmniej 0,06 mm), a pojemników 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe należy zbierać do pojemnika lub worka koloru 

zielonego; 

3) papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), tworzywa sztuczne białe i kolorowe, drobny 

metal i opakowania z metalu, opakowania wielomateriałowe należy zbierać do pojemnika lub worka koloru 

żółtego; 

4) odpady zielone na terenie objętym ich odbiorem należy zbierać do worków koloru białego; o ile nie są 

kompostowane w przydomowym kompostowniku; 

5) odpady mokre zmieszane należy zbierać do pojemnika koloru czarnego lub szarego; dopuszcza się 

korzystanie z oznakowanych worków na odpady, koloru czarnego, w nieruchomościach oddalonych od 

trasy odbioru odpadów, w warunkach uniemożliwiających posługiwanie się pojemnikiem. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być wykonane z trwałego materiału, metalu lub 

tworzywa sztucznego, wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamknięcie, oznakowane 

odpowiednim kolorem, w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady określonej 

frakcji. 

§ 8. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach: 

a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 60 l, 

b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać 

150 m na terenach miejskich, 

c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą lub w bezpośrednim sąsiedztwie 

oznaczenia przystanku, 

d) mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są w razie potrzeby do 

korzystania z koszy ulicznych, a w przypadku ich braku do zabierania odpadów ze sobą; 

2) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych i metali oraz papieru 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 2507



i tektury; o pojemności od 240 l do 1100 l, opisanych i oznakowanych kolorami odpowiednimi dla danej 

frakcji odpadów komunalnych. 

§ 9. 1. Ustala się standardy utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie sanitarnym 

poprzez zapewnienie okresowego mycia i dezynfekcji; 

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym 

poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany pojemników, w przypadku ich 

uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie; 

3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

porządkowym poprzez niedopuszczenie do ich przepełnienia oraz umieszczanie w pojemniku odpadów, 

które z nich wypadły; 

4) właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pojemniki lub worki do selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych umieszczają na terenie nieruchomości oraz w dniu wyznaczonym 

harmonogramem wystawiają przed nieruchomość do odbioru przez upoważniony podmiot;  

5) dopuszcza się ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wspólnie dla dwóch i więcej 

nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wiąże się z przejęciem przez właścicieli 

nieruchomości solidarnej odpowiedzialności w zakresie wywiązywania się z obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; 

6) gromadzenie odpadów w workach niespełniających warunków określonych w niniejszym Regulaminie, 

zniszczonych lub przeładowanych, uniemożliwiających ich załadunek, skutkować będzie pozostawieniem 

odpadów przez podmiot upoważniony do ich odbioru. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) z obszarów wiejskich nie rzadziej niż: 

a) odpady suche i odpady mokre zmieszane – dwa razy w miesiącu, 

b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu; 

2) z obszarów miasta z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej do 15-lokali, z wyłączeniem terenu 

Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż: 

a) mokre odpady zmieszane – co tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października; trzy razy w miesiącu 

w okresie od 1 listopada do 31 marca, 

b) odpady suche – dwa razy w miesiącu, 

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu, 

d) odpady zielone – co tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada; 

3) z obszarów miasta z zabudowy wielorodzinnej powyżej 15-lokali, z wyłączeniem terenu Centrum 

(znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż: 

a) mokre odpady zmieszane – co tydzień, 

b) odpady suche – co tydzień, 

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła – raz w miesiącu, 

d) odpady zielone – co tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada; 

4) z obszaru Centrum (znajdującym się wewnątrz murów obronnych), nie rzadziej niż: 
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a) mokre odpady zmieszane – trzy razy w tygodniu, 

b) odpady suche - dwa razy w tygodniu, 

c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - dwa razy w miesiącu, 

d) odpady zielone – co tydzień w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada; 

5) opróżnianie koszy: 

a) ulicznych oraz urządzeń zbiórki odpadów z parków następuje nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) z przystanków autobusowych na terenie gminy następuje nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

6) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, stojących na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

nie dopuszczając jednak do ich przepełnienia. 

2. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w dni robocze, w godzinach od 6:00 

do 20:00, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

3. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości odbywa się w dniach wyznaczonych harmonogramem 

dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości, przez gminę lub podmiot wyłoniony do odbioru 

odpadów komunalnych. 

4. Papier i tekturę, opakowania metalowe, opakowania z tworzyw sztucznych, tekstylia (odzież) oraz 

odpady wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów 

suchych, spełniających wymagania regulaminu, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot lub 

przekazywać we własnym zakresie do PSZOK. 

5. Opakowania szklane należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania 

odpadów szklanych, spełniających wymagania regulaminu, które zostaną odebrane przez uprawniony podmiot 

lub przekazywać we własnym zakresie do PSZOK. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, podmiotom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych odpadów lub 

przekazywać we własnym zakresie do PSZOK. 

7. Przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, 

znajdujących się w aptekach na terenie gminy oraz w punktach Podstawowej opieki zdrowotnej lub 

przekazywać we własnym zakresie do PSZOK. 

8. Chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK 

w oryginalnych opakowaniach umożliwiających identyfikację ich zawartości. 

9. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK; odpady te mogą być 

również wrzucane do oznakowanych pojemników koloru czerwonego znajdujących się na terenie gminy. 

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK 

w ramach określonego limitu; dodatkowo z terenu wiejskiego odpady te będą odbierane systemem objazdowej 

zbiórki raz w roku wg harmonogramu. 

11. Elementy oświetleniowe (świetlówki, żarówki energooszczędne, itp.), styropian opakowaniowy, szkło 

płaskie okienne, zużyte opakowania ciśnieniowe (po aerozolach, dezodorantach, farbach, lakierach, itp.), 

opakowania po substancjach niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczonych należy przekazywać we własnym 

zakresie do PSZOK. 

12. Zużyte opony należy przekazywać we własnym zakresie do PSZOK, w ramach określonego limitu. 

13. Odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych robót należy przekazywać we własnym zakresie do 

PSZOK lub umieszczać w odpowiednim pojemniku przeznaczonym do zbierania tego typu odpadów, który 

podstawi i odbierze podmiot uprawniony do odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych, na podstawie 

umowy zawartej z gminą, a następnie dokona zapisu wagi i kodu odpadu na indywidualnym koncie właściciela 

nieruchomości; w ramach określonego limitu. 
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14. Odpady zielone należy umieszczać w białych workach spełniających wymagania niniejszego 

Regulaminu, które zostaną odebrane z terenu objętego zbiórką tych odpadów przez uprawniony podmiot lub 

przekazywać we własnym zakresie do PSZOK; w ramach określonego limitu. 

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; 

zamówienie powinno być zrealizowane w okresie dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia; 

2) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać 

przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód; 

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika 

z instrukcji ich eksploatacji; 

4) nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz w zbiornikach przydomowych 

oczyszczalni ścieków należy pozbywać się wyłącznie za pośrednictwem podmiotu posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być zlokalizowane 

w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego, podmiotu uprawnionego do odbioru 

nieczystości ciekłych. 

§ 12. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych: 

1) właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych w sposób gwarantujący zachowanie 

czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne należy przetrzymywać w miejscu 

wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników uprawnionego podmiotu, bez konieczności wejścia na teren 

nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma należy wystawiać je w dniu wyznaczonym 

harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości, w sposób niezakłócający 

ruchu; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu 

odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, na wzajemnie uzgodnionych warunkach z właścicielem 

nieruchomości; 

3) na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady komunalne odbierane są przez uprawniony 

podmiot z zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

budynków; właściciel nieruchomości wielorodzinnej, rozumianej tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, 

spółdzielnia mieszkaniowa, itp. ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne gospodarstwa 

domowe; właściciel nieruchomości udostępnia wejście pracownikom podmiotu, który odbiera odpady; 

4) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z podmiotem odbierającym odpady, wyłącznie w dniu 

wskazanym w harmonogramie odbioru danej frakcji odpadów; 

5) celem zmniejszenia ilości odpadów komunalnych zaleca się zgniatanie odpadów opakowaniowych przed 

włożeniem do pojemnika lub worka, jeśli rodzaj materiału z jakiego są wykonane pozwala na to; 

6) przekazywanie do PSZOK zebranych selektywnie odpadów komunalnych odbywa się na podstawie 

„identyfikatora”, tj. potwierdzenia dokonania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

poprzedni miesiąc lub dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy i miasta Lwówek 

Śląski; 

7) podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych ma obowiązek 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i określonego limitu odebrać wyłącznie te 

odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty. 

§ 13. 1. Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 
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1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, szlamów, gorącego popiołu 

i żużlu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż 

komunalne; 

2) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego; 

3) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów suchych: 

a) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem, 

b) kalki technicznej, 

c) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 

d) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

e) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych; 

4) wrzucania do pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów szklanych: 

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

b) luster, 

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

e) szyb samochodowych; 

5) wrzucania do przydomowych kompostowników i worków białych przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów zielonych: 

a) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, 

b) nierozdrobnionych odpadów pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów; 

6) wrzucania do koszy ulicznych odpadów komunalnych powstałych w lokalach handlowych, usługowych, 

gastronomicznych i mieszkalnych. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. 1. Zaleca się właścicielom nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążenie 

do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 

dla osiągnięcia następujących celów, określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami: 

1) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania; 

2) przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów surowcowych, takich jak papier, 

metal, tworzywa sztuczne i szkło; 

3) wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych; 

4) wydzielenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych ze strumienia odpadów komunalnych; 

5) wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych; 

6) zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców, dotyczącej gospodarowania 

odpadami komunalnymi; 

7) całkowitego wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

2. Zaleca się zagospodarowywanie odpadów organicznych i roślinnych we własnym zakresie i na własne 

potrzeby w przydomowych kompostownikach, w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości 

sąsiednich. 
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3. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej lub jednorodzinnej, prowadzący przydomowy 

kompostownik na działce o powierzchni minimum 600 m
2
, którego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni 

okres przetrzymania w nim kompostowanego materiału, przekładanego warstwą gleby lub dojrzałego 

kompostu, mogą skorzystać z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po złożeniu 

stosownego oświadczenia wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Właściciele nieruchomości prowadzący przydomowy kompostownik, w którym odpady organiczne 

i roślinne są zagospodarowane w sposób określony w ust. 3, obowiązani są złożyć do Burmistrza Gminy 

i Miasta Lwówek Śląski nowe oświadczenie o prowadzeniu przydomowego kompostownika do końca stycznia 

każdego roku. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapobiegania przed wydostaniem się ich 

w sposób niekontrolowany poza teren nieruchomości, na której są utrzymywane. 

3. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie lub 

uciążliwość dla ludzi, należy umieścić tablicę informacyjną w miejscu widocznym, przed wejściem na teren 

nieruchomości. 

§ 16. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) wyposażenie psa ras uznanych za agresywne w kaganiec, 

b) na obszarze zabudowanym każdego psa należy prowadzić na smyczy, natomiast psa rasy uznawanej za 

agresywną oraz zachowującego się agresywnie zawsze na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby 

dorosłe, 

c) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 

w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 

i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich oraz posiada odpowiednio oznakowaną tabliczką ze 

stosownym ostrzeżeniem; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) zwalnianie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, pod 

warunkiem sprawowania pełnej kontroli nad ich zachowaniem przez właściciela lub opiekuna 

zwierzęcia; nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne, 

c) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp.; nieczystości te, umieszczone 

w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych 

urządzeniach do zbierania odpadów, 

d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. 

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Lwówku Śląskim. 
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Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach 

§ 18. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych jako takie, w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne, zwartą zabudowę jednorodzinną, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, 

strefy przemysłowe, ogrody działkowe. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zmianami); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3 zobowiązani są do 

przestrzegania zapisów Regulaminu, a ponadto powinni: 

1) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości, na terenie płaskim, tak aby 

odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości; 

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego; 

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 19. 1. Ustala się, że obowiązkowi deratyzacji podlegają: 

1) budynki wielolokalowe; 

2) budynki użyteczności publicznej. 

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji: 

1) w okresie wiosennym od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2) w okresie jesiennym od dnia 1 października do 31 października. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 

nieruchomości obowiązani są do niezwłocznego przeprowadzenia deratyzacji. 
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