UCHWAŁA NR XXXIV/230/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH
z dnia 10 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice
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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice, nadając
mu następujące brzmienie:
„Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice”,
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świebodzice.
§ 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Regulaminie – rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świebodzice;
2) selektywnym zbieraniu odpadów – rozumie się przez to zbieranie, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.
zm.);
3) 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);
4) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem, o którym
mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z późn. zm.) oraz w § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz.1065 z późn. zm.);
5) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem lub
budynkami mieszkalnymi, innymi niż wymienione w punkcie 4;
6) zbieraniu odpadów – rozumie się przez gromadzenie odpadów, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.
zm.);
7) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) – rozumie się przez to odpady komunalne
niezawierające odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce;
8) bioodpadach – rozumie się przez to odpady pochodzenia roślinnego ulegające biodegradacji
z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, z gastronomii,
zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady
z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu żywność.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
2) zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papieru i tektury,
b) opakowań ze szkła,
c) metali, w tym opakowań z metali,
d) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) bioodpadów,
g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
h) odzieży i tekstyliów,
i) przeterminowanych leków, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności zużyte igły i strzykawki,
chemikaliów,
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytego sprzętu
energooszczędnych),

elektronicznego

i elektrycznego

(w

tym

świetlówek,

żarówek

l) zużytych opon,
m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
3) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie jej należytego stanu
sanitarno-higienicznego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc zlokalizowania pojemników
służących do zbierania odpadów komunalnych, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza
pojemnikami;
4) usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, budynków (np. gruzu i innych odpadów
poremontowych) najpóźniej w terminie 7 dni od chwili ich wytworzenia.
§ 5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów przez osoby fizyczne działa Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Świebodzicach 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
bioodpady), przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne.
§ 6. 1. Odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości dokonują podmioty wpisane do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Świebodzice, prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Świebodzice.
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2. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych lub zagrodowych są zobowiązani umieścić pojemniki
lub worki wypełnione odpadami komunalnymi w miejscu wyodrębnionym, swobodnie dostępnym dla
podmiotu odbierającego odpady komunalne. Gdy nie ma takiej możliwości, należy wystawić je w dniu
odbioru, nie później niż przed godziną 6 rano, na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem
(wjazdem) na teren nieruchomości. Właściciel nieruchomości ma obowiązek ustawić pojemniki lub worki
wypełnione odpadami komunalnymi w sposób niezagrażający innym użytkownikom oraz bezpieczeństwu
ruchu drogowego.
3. Brak dostępu do pojemników lub worków oraz ich niewystawienie będzie skutkować brakiem
odbioru odpadów z nieruchomości.
4. W przypadku, gdy z uwagi na warunki terenowe lub techniczne nieruchomości, jej właściciel
nie ma możliwości zbierania odpadów komunalnych na terenie własnej nieruchomości, dopuszczalne jest
zbieranie odpadów z jego nieruchomości na terenie nieruchomości sąsiadującej.
§ 7. Zabrania się wrzucania:
1) do niebieskich pojemników - przeznaczonych na papier, makulaturę, tekturę opakowaniową:
a) opakowań z żywnością, wapnem, cementem,
b) kartonów po płynnej żywności np. po mleku, soku itp.,
c) wilgotnej makulatury,
d) wilgotnego papieru,
e) pieluch jednorazowych;
2) do zielonych pojemników - przeznaczonych na szkło:
a) ceramiki,
b) luster,
c) szklanych opakowań po farmaceutykach i chemikaliach z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby zbrojone, szyby okienne),
e) szyb samochodowych,
f) szkła brudnego,
g) zakrętek,
h) toreb foliowych;
3) do żółtych pojemników - przeznaczonych do zbierania metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań
wielomateriałowych:
a) mokrych folii,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach,
c) puszek i pojemników po pastach i lakierach,
d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego,
e) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
f) części samochodowych z tworzyw sztucznych,
g) pieluch jednorazowych;
4) do brązowych pojemników - przeznaczonych do zbierania bioodpadów:
a) zepsutej żywności, mięsa, kości,
b) resztek jedzenia w płynie,
c) odchodów zwierzęcych,

Id: BF7964F0-FD91-4D9B-A0F1-58600BB076AE. Podpisany

Strona 3 z 9

d) papierosów oraz niedopałków,
e) pełnych woreczków z odkurzacza,
f) pieluch jednorazowych.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości lub zarządcy nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego.
2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników, należy gromadzić w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, przy krawężniku chodnika od strony jezdni,
z zabezpieczeniem rosnących drzew i krzewów.
3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się w sposób
niepowodujący szkód i uciążliwości dla właścicieli innych nieruchomości oraz nie powodować
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi.
4. Nie dopuszcza się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
5. Piasek lub inny środek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie
po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia chodnika jako miejsca
chwilowego składowania materiałów opałowych i budowlanych oraz doprowadzenia tego miejsca do
stanu poprzedniego.
§ 9. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia i silnika,
może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji, w miejscach
nieprzeznaczonych do użytku publicznego o utwardzonej szczelnej nawierzchni, posiadających
odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego.
2. Zakazane jest odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów mechanicznych do kanalizacji
deszczowej, wód lub gleby.
§ 10. 1. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być prowadzone,
jeżeli nie są uciążliwe dla mieszkańców oraz nie powodują zagrożenia dla środowiska, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2. Zakazane jest prowadzenie napraw pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi,
jeżeli naprawy te mogą powodować zagrożenie dla środowiska. W szczególności zakazuje się napraw
blacharsko-lakierniczych oraz napraw związanych z wymianą oleju silnikowego i przekładniowego,
płynów chłodniczych i hamulcowych lub innych napraw, w wyniku których może nastąpić
zanieczyszczenie terenu tymi substancjami.
§ 11. 1. Bioodpady mogą być kompostowane na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia
i negatywnego oddziaływania na środowisko.
2. Przydomowe kompostowniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów muszą zapewniać
prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku
kalendarzowego. Kompostowanie odpadów winno następować w sposób niepowodujący uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich.
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
§ 12. 1. Do gromadzenia odpadów należy używać sprawnych,
oznakowanych, przeznaczonych wyłącznie do tego celu pojemników.

zamykanych,

czystych,

2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być
dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich
opróżniania.
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3. Łączna minimalna pojemność pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, w oparciu o uśrednione normy wytwarzania odpadów komunalnych na tydzień,
powinna wynosić:
1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 30 l na jednego mieszkańca;
2) dla szkół, przedszkoli i żłobków – co najmniej 3 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, pracownika;
3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 2 l na 1 m2, jednak nie mniej niż pojemnik 60 l na
każdy lokal;
4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne z uwzględnieniem
możliwości uśrednienia liczby osób korzystających z tych pojemników w danej porze roku;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 2 l na 1 m2, jednak
nie mniej niż pojemnik 60 l na każdy lokal;
7) dla szpitali, domów pomocy społecznej – co najmniej 15 l na jedno łóżko;
8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do
31 października, a po tym okresie 1 l na każdą działkę;
9) dla targowisk, hal targowych, giełd – co najmniej 10 l na 1 m2 powierzchni;
10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 15 l na każdego
pracownika;
11) dla cmentarzy – co najmniej 4 l na 1 m2 powierzchni;
12) dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania co najmniej 2 l na
1 m2 powierzchni użytkowej;
13) dla obiektów biurowych - co najmniej 2 l na 1 m2 powierzchni użytkowej, jednak nie mniej niż
pojemnik 60 l na każdy lokal;
14) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej podmiotów – w zależności od potrzeb, jednak nie mniej
niż pojemnik 60 l na każdą nieruchomość.
4. Do gromadzenia odpadów na terenie Gminy Świebodzice przewiduje się:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 7000 l;
3) kontenery przeznaczone na odpady budowlane i zielone o pojemności od 3500 l;
4) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 60 - 120 l;
5) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów:
a) pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych (w tym kosze siatkowe) o pojemności 60 - 7000 l,
b) pojemniki do zbiórki makulatury o pojemności 60 - 7000 l,
c) pojemniki do zbiórki opakowań szklanych o pojemności 60 - 7000 l,
d) pojemniki na bioodpady o pojemności od 60 - 7000 l.
§ 13. Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki (worki) służące do
zbierania odpadów komunalnych.
§ 14. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić
przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn.
zm.).
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2. Pojemniki należy ustawić w granicach nieruchomości, w miejscu trwale oznaczonym,
posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody i błota oraz
łatwo dostępnym, niepowodującym nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich, zwłaszcza użytkowników dróg.
3. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy
dostosować do intensywności i specyfikacji ruchu pieszego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 15. 1. Wywóz odpadów z nieruchomości odbywa się w terminach wskazanych właścicielom
nieruchomości przez podmiot odbierający odpady lub ustalonych w umowie z tym podmiotem.
2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu,
b) „szkło” - raz w miesiącu,
c) „papier” - raz na dwa tygodnie,
d) „metale i tworzywa sztuczne” - raz na dwa tygodnie,
e) bioodpady - raz na dwa tygodnie;
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu,
b) „szkło” - raz na dwa tygodnie,
c) „papier” - raz w tygodniu,
d) „metale i tworzywa sztuczne” - raz w tygodniu,
e) bioodpady - dwa razy w tygodniu;
3) z nieruchomości niezamieszkałych w tym nieruchomości zlokalizowanych na nieruchomościach,
które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na
której powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu,
b) „szkło” - raz w miesiącu,
c) „papier” - raz w miesiącu,
d) „metale i tworzywa sztuczne” - raz w miesiącu,
e) bioodpady - raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października na nieruchomościach
wielolokalowych raz w tygodniu;
4) odpady wielkogabarytowe - dwa razy w roku, w pozostałym okresie według potrzeb właścicieli
nieruchomości poprzez dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5) z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe z częstotliwością określoną w pkt 1;
6) odpady budowlane i remontowe usuwane są na zasadzie podstawienia przez podmiot odbierający
odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów lub dostarcza się do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
7) zużyty sprzęt elektroniczny lub elektryczny według potrzeb właścicieli nieruchomości poprzez
dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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8) zużyte baterie i akumulatory według potrzeb właścicieli nieruchomości poprzez dostarczenie do
sklepów, w których znajdują się specjalne pojemniki, szkół w ciągu całego roku szkolnego lub
dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
9) przeterminowane leki według potrzeb właścicieli nieruchomości poprzez dostarczenie do aptek
(wykaz aptek dostępny na stronie: www.swiebodzice.pl) lub punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
10) chemikalia i opakowania po chemikaliach według potrzeb właścicieli nieruchomości poprzez
dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
11) bioodpady według potrzeb właścicieli nieruchomości poprzez zagospodarowanie we własnym
zakresie, umieszczenie w pojemnikach na bioodpady lub dostarczenie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
12) zużyte opony według potrzeb właścicieli nieruchomości poprzez dostarczenie do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) odpady z koszy ulicznych usuwane są codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
nie dopuszczając jednak do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na ziemię;
14) odpady z cmentarzy komunalnych w okresie od 1 kwietnia do 31 października usuwane są raz na
tydzień, a w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz na dwa tygodnie.
§ 16. 1. Właściciel nieruchomości dostosowuje wielkość zbiornika bezodpływowego do ilości osób
stale lub czasowo przebywających na jej terenie w taki sposób, aby opróżnianie było konieczne
nie częściej niż raz w tygodniu.
2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać z częstotliwością
uzależnioną od ilości wytwarzanych ścieków i uniemożliwiającą przepełnienie tych zbiorników oraz
wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. 1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami będą prowadzone działania zmierzające
do:
1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury;
3) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
4) kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach
bioodpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 18. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru
poza miejscem ich stałego utrzymywania;
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich
w koszach przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub
w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne;
4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia.
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2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym,
a także funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów
służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych.
3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane w sposób
umożliwiający sprawowanie nad nimi pełnej kontorli. Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77 poz.687) muszą mieć założony
kaganiec.
5. Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość, na której pies jest
utrzymywany, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w:
1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości;
2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu psa.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze wyznaczonym ulicami
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
2. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich na terenach:
1) zabudowy wielorodzinnej;
2) nieruchomości jednorodzinnych położonych w zabudowie wielorodzinnej i szeregowej;
3) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o powierzchni nieruchomości poniżej 500 m2.
3. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich także na zwartych terenach zajętych przez
instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe i ogródki działkowe.
§ 20. 1. Dopuszcza się utrzymywanie nie w celach hodowlanych drobnego inwentarza przy
spełnieniu warunków:
1) należy posiadać budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt spełniające wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.);
2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub urządzeń do trzymania zwierząt od okien
i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej, nie może być
mniejsza niż 15 m;
3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub urządzeń do trzymania zwierząt od
zakładów służby zdrowia, zakładów oświatowo - wychowawczych, wytwórni lub przetwórni
artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów wypoczynkowych, obiektów
kultu religijnego, terenów sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 200 m;
4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub urządzeń do trzymania zwierząt od
indywidualnych ujęć wodnych, nie może być mniejsza niż 50 m;
5) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub urządzeń do trzymania zwierząt od granicy
działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 7,5 m;
6) gromadzenie i usuwanie nieczystości niebędących obornikiem i gnojówką, będzie prowadzone
w sposób przewidziany dla ścieków;
§ 21. 1. Zezwala się na chów i hodowlę pszczół miodnych pod następującymi warunkami:
1) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych oraz
oznakowania tych miejsc tablicami z napisem: „Uwaga pszczoły”, „Wstęp wzbroniony”;
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2) usytuowania uli w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości bądź w przypadku
niemożności zachowania takiej odległości, w odległości niemniej niż 4 m od granicy nieruchomości
pod warunkiem zastosowania ogrodzenia osłaniającego lub stałej przeszkody o wysokości co najmniej
3 m;
3) w przypadku szkół, przychodni, domów opieki i podobnych obiektów użyteczności publicznej
odległość od pasieki powinna wynosić nie mniej niż 150 m - nie dotyczy pasiek do 10 rodzin;
4) w przypadku usytuowania uli na dachach budynków, zachowania odległości co najmniej 10 m od
wylotu z ula do otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia
uli, przy czym w takim przypadku nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w pkt 2.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia raz w roku w okresie
jesiennym, deratyzacji na terenie nieruchomości.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych
realizuje się w miarę potrzeb.
3. Szczegółowy termin prowadzenia deratyzacji podaje się do wiadomości poprzez ogłoszenie na
tablicach ogłoszeń gminy, na stronie internetowej oraz w prasie lokalnej.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23. Traci moc uchwała Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca
2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Świebodzice (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 3173 z późn. zm.).
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice.
§ 25. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Czekaj
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/230/2020
Rady Miejskiej w Świebodzicach
z dnia 10 grudnia 2020 r.
Wykaz ulic wyznaczających obszary, na których zabrania się utrzymywania zwierząt
gospodarskich
1. ul. Aleje Lipowe
2. ul. Armii Krajowej
3. ul. Browarowa
4. ul. Chmielna
5. ul. Marii Skłodowskiej-Curie
6. ul. Fabryczna
7. ul. Generała Augusta Fieldorfa
8. ul. Generała Władysława Andersa
9. ul. Kolejowa
10. ul. Mikołaja Kopernika
11. ul. Tadeusza Kościuszki
12. ul. Biskupa Ignacego Krasickiego
13. ul. Krótka
14. ul. 11 Listopada
15. ul. Metalowców
16. ul. Adama Mickiewicza
17. ul. Młynarska
18. ul. Heleny Modrzejewskiej
19. Osiedle Sudeckie
20. ul. Parkowa
21. ul. Park Miejski
22. ul. Patronacka
23. ul. Piaskowa
24. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego
25. pl. Jana Pawła II
26. pl. Kościelny
27. ul. Pocztowa
28. ul. Polna
29. ul. Bolesława Prusa
30. ul. Kazimierza Pułaskiego
31. ul. Aleksandra Puszkina
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32. ul. Rekreacyjna
33. ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego
34. ul. Rynek
35. ul. Henryka Sienkiewicza
36. ul. Juliusza Słowackiego
37. ul. Spokojna
38. ul. Sportowa
39. ul. Stawowa
40. ul. Strzegomska
41. ul. Strzelecka
42. ul. Szkolna
43. ul. Św. Ojca Pio
44. ul. Świdnicka
45. ul. Towarowa
46. ul. Wałbrzyska
47. ul. Wąska
48. ul. Wiejska
49. ul. Wojska Polskiego
50. ul. Wolności
51. ul. Zwycięstwa
52. ul. Stefana Żeromskiego
53. ul. Żwirki i Wigury
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) rada gminy po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego,
który
pismem
nr
HK.525.72.2020.AJ
z dnia
12 sierpnia
2020 r. pozytywnie zaopiniował projekt uchwały pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych,
uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Wprowadzone zapisy pozwolą na utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy oraz kompleksowe
realizowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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