Elektronicznie podpisany przez:

Andrzej Wojciech Machnica Przewodniczący Rady M
dnia 2 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/177/17
RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH
z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada Miejska w Kowarach uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVI/133/16 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Andrzej Machnica
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/177/17
Rady Miejskiej w Kowarach
z dnia 28 lutego 2017 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowary
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowary, a w
szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność 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) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przez zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przez zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.;
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.;
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.;
4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie i pozbywanie się następujących frakcji
odpadów:
1) papier i tektura,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metale,
6) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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11) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
zużyte opony,
12) zużyte opony.
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale
i opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone przekazuje się do odbioru
z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe stosuje się worki, o których mowa w §
6 ust. 3 Regulaminu, dostarczone przez podmiot odbierający odpady. Dopuszczalne jest również gromadzenie
odpadów w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, w które właściciel nieruchomości może wyposażyć
się we własnym zakresie.
2) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, na terenach
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz na terenach innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów
działkowych), stosuje się zbiorcze punkty wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów tzw. „gniazda”
dostarczone i udostępnione przez Gminę Kowary, o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu. Pojemniki te będą
rozmieszczone w ustalonych przez Gminę miejscach. Dopuszczalne jest również gromadzenie odpadów
w pojemnikach na selektywną zbiórkę odpadów, w które właściciel nieruchomości może wyposażyć się we
własnym zakresie.
§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) odgarnięcie śniegu i lodu na skraj chodnika, w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów;
zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię.
2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, popiół
lub inne materiały użyte do tych celów, należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.
3) usuwanie sopli lodu i nawisów śniegu z dachów, rynien i innych części nieruchomości, stanowiących
zagrożenie dla przechodniów.
§ 5. 1. Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać jedynie na terenie utwardzonym, z którego
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych
w sposób umożliwiający ich usunięcie. Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych
lub do ziemi.
2. Drobne i doraźne naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na
nieruchomości tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla mieszkańców lub nieruchomości sąsiednich, nie powodują
zanieczyszczenia środowiska, w szczególności zanieczyszczenia powierzchni gleby oraz wód oraz gdy powstające
odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
3. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych oraz
w parkach i lasach.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Niesegregowane odpady komunalne są gromadzone wyłącznie w pojemnikach do tego celu
przeznaczonych.
2. Urządzeniami przewidzianymi do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych na terenie Gminy są:
1) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych służą pojemniki o pojemności
minimum 110 l o kolorystyce: czarne, zielone, ocynkowane;
2) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają
odpady komunalne służą pojemniki o pojemności minimum 60 l;
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3) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinne ogrody
działkowe), służą pojemniki o pojemności minimum 110 l.
3. Urządzeniami przewidzianymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej i z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe na terenie
Gminy są:
1) worki z folii LDPE przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych ( w tym
metali i opakowań wielomateriałowych) i bioodpadów o pojemności od 80 do 120 l w następującej
kolorystyce:
a) zielony z napisem „SZKŁO” – z przeznaczeniem na szkło,
b) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe i metale,
c) niebieski z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
d) brązowy z napisem „BIO” – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.
Worki dostarczone będą przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne. Worki opatrzone będą
kodem kreskowym i przypisane do konkretnego właściciela nieruchomości.
4. Urządzeniami przewidzianymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w
tym rodzinnych ogrodów działkowych), na terenie Gminy są:
1) zestawy pojemników o pojemności minimum 120 l, tzw. „gniazda” w następującej kolorystyce:
a) zielony z napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na szkło;
b) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - z przeznaczeniem
opakowania wielomateriałowe i metale;

na tworzywa sztuczne,

c) niebieski z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na papier i makulaturę;
d) brązowy z napisem „BIO” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji i zielone.
5. W pasach dróg publicznych, na przystankach zbiorowej komunikacji publicznej oraz w miejscach
publicznych (place, parki, zieleńce) urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych są kosze
uliczne o pojemności od 30 do 75 l.
6. Dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów ulegających biodegradacji i zielonych
w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości, do której właściciel posiada tytuł prawny.
Kompostowanie nie może jednak stanowić uciążliwości zapachowych dla sąsiednich nieruchomości.
7. Pojemniki wskazane w ust. 1 i 4 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny
zgodności lub wymagania Polskich Norm i współpracować z urządzeniami odbierającymi.
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych:
1) pojemnik o pojemności 110 l – w przypadku gospodarstwa domowego do 4 osób,
2) pojemnik o pojemności 240 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 5 do 8 osób,
3) pojemnik o pojemności 2 x 240 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 9 do 12 osób,
4) pojemnik o pojemności 1100 l – w przypadku gospodarstwa domowego od 13 do 20 osób,
5) w budynkach, w których zamieszkuje więcej niż 20 osób, ilość i pojemność pojemników winna być
dostosowana do potrzeb z zachowaniem norm, o których mowa w pkt od 1 do 4.
2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy
je gromadzić w pojemnikach z zachowaniem następujących minimalnych norm:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l tygodniowo na każdego ucznia, osobę zatrudnioną, w tym również zatrudnioną
na podstawie umowy cywilno - prawnej, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na szkołę;
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2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l tygodniowo na każde dziecko i osobę zatrudnioną, w tym również zatrudnioną
na podstawie umowy cywilno – prawnej, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na żłobek lub przedszkole;
3) dla instytucji publicznych, pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną,
w tym również zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo;
4) dla lokali handlowych, branża spożywcza i gastronomiczna - 3 l tygodniowo na każdy 1 m2 powierzchni;
5) dla pozostałych lokali handlowych:
- o powierzchni do 200 m2 – 1,5 l tygodniowo na każdy 1 m2 powierzchni;
- o powierzchni od 200 m2 - 10 l tygodniowo na osobę zatrudnioną, w tym również zatrudnioną na podstawie
umowy cywilno – prawnej;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 10 l tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną, w tym również
zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal; dla
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika 50 l na odpady;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 15 l tygodniowo na każdą osobę zatrudnioną,
w tym również zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej;
8) dla domów opieki, szpitali – 18 l tygodniowo na jedno łóżko;
9) internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 15 l tygodniowo na jedno łóżko i 10 l tygodniowo na każdą osobę
zatrudnioną, w tym również zatrudnioną na podstawie umowy cywilno – prawnej;
10) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na miesiąc na każdą użytkowaną działkę w okresie od 1 maja do
31 października;
11) dla targowisk – co najmniej 15 l tygodniowo na każdy punkt handlowy;
12) dla cmentarzy – co najmniej 1 l na tydzień na jedno miejsce pochówku;
13) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb.
3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, winni
przewidzieć co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów przeznaczony do zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, winni
przewidzieć co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów przeznaczony do zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych.
2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca na pojemniki do zbierania odpadów,
należy je wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości.
3. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników na własnej nieruchomości dopuszcza się ich
ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za pisemną zgodą jej
właścicieli.
4. Dopuszcza się ustawienie pojemników wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości.
5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników do zbierania odpadów komunalnych
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez
przeszkód i nie powodowało zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
6. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wymiany pojemnika po jego zużyciu technicznym oraz do
mycia i dezynfekcji nie rzadziej niż dwa razy w roku.
7. Właściciel nieruchomości nie może gromadzić zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach
przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, wrzucać odpadów innego rodzaju niż opisany na
pojemniku lub worku.
8. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego w ilości niedopuszczającej do ich przepełnienia.
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9. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu ascenizacyjnego uprawnionego podmiotu w celu
opróżnienia.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. Ustala się następującą częstotliwość
zamieszkałych i niezamieszkałych:

odbioru

odpadów

komunalnych

z terenu

nieruchomości

1) zmieszane odpady komunalne – raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru przez podmiot
uprawniony;
2) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - raz w tygodniu w okresie od 1 kwietnia do
31 października, a w pozostałym okresie raz na dwa tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru
przez podmiot uprawniony;
3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - dwa razy w tygodniu w okresie od 1 czerwca do
31 sierpnia, a w pozostałym okresie raz w tygodniu, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru przez
podmiot uprawniony;
4) papier i makulatura – raz na dwa tygodnie;
5) szkło - raz na miesiąc, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru przez podmiot uprawniony;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia i zużyte opony –
4 razy w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru przez podmiot uprawniony;
7) odpady z koszy ulicznych oraz innych miejsc publicznych – 3 razy w tygodniu, zgodnie z ustalonym
harmonogramem odbioru przez podmiot uprawniony.
§ 10. 1. Właściciele
w następujący sposób:

nieruchomości,

pozbywają

się

z terenu

nieruchomości

odpadów

komunalnych

1) odpady zmieszane – należy zbierać w pojemnikach określonych w § 6, ust. 2, które należy wystawić poza teren
nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony oznaczonej z tabliczką z adresem nieruchomości,
w wyznaczonych przez zarządcę budynku miejscach lub udostępniać w altanach śmietnikowych itp. w dniu
odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem;
2) papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, odpady ulegające biodegradacji
i zielone:
a) w zabudowie jednorodzinnej i na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe należy
gromadzić w workach określonych w § 6 ust. 3, które należy wystawić poza teren nieruchomości np. przy
wjeździe na nieruchomość od strony oznaczonej z tabliczką z adresem nieruchomości, w wyznaczonych
przez zarządcę budynku miejscach lub udostępniać w altanach śmietnikowych w dniu odbioru tego rodzaju
odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem;
b) w zabudowie wielorodzinnej, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
komunalne, na terenach innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w
tym rodzinnych ogrodów działkowych) należy dostarczać do zestawów pojemników określonych w §
6 ust. 4, udostępnionych przez Gminę Kowary i odbieranych zgodnie z harmonogramem przez podmiot
uprawniony lub zbierać w pojemnikach określonych w § 6 ust. 4, które należy wystawić poza teren
nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony oznaczonej z tabliczką z adresem
nieruchomości, w wyznaczonych przez zarządcę budynku miejscach lub udostępniać w altanach
śmietnikowych itp. w dniu odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe, odzież, tekstylia i zużyte opony –
należy wystawić poza teren nieruchomości np. przy wjeździe na nieruchomość od strony oznaczonej z tabliczką
z adresem nieruchomości, w wyznaczonych przez zarządcę budynku miejscach lub udostępniać w altanach
śmietnikowych itp. w dniu odbioru tego rodzaju odpadów wyznaczonym zgodnie z harmonogramem. Odpady
te należy wystawić nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem wynikającym z harmonogramu odbioru tych
odpadów;
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4) odpady budowlane poza placem budowy i odpady rozbiórkowe w ilości ponad 100 kg na mieszkańca rocznie
należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach na odpady budowlane, a następnie przekazać uprawnionemu
podmiotowi na podstawie odrębnej umowy, zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem
uprawnionym;
5) przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się na terenie aptek,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
można oddać sprzedawcy w chwili zakupu nowego sprzętu, jeżeli sprzęt jest tego samego rodzaju,
7) powstające w gospodarstwach domowych odpady zielone, papier i makulatura, tworzywa sztuczne, metale,
szkło, drewno, odpady wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte
baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane poremontowe w ilości do 100 kg na mieszkańca
rocznie z nieruchomości zamieszkałych, przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można oddać do utworzonego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK) wskazanego przez Gminę przez cały rok w dniach i godzinach otwarcia tego
punktu.
2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie zabudowy jednorodzinnej, na których zamieszkują
mieszkańcy mogą również odpady ulegające biodegradacji i zielone zagospodarowywać w indywidualnych
przydomowych kompostownikach w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.
§ 11. Określa się następującą częstotliwość i sposób odbierania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe obowiązani są opróżniać je
z częstotliwością, i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na
3 miesiące.
2) właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych obowiązani są do
usuwania osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
3) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku, a także do przekazywania
nieczystości ciekłych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadającemu zezwolenie Burmistrza Miasta Kowary na
świadczenie tego rodzaju usług na terenie Gminy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. 1. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości, powinny dążyć do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów
komunalnych oraz prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby ograniczyć ich
ilość kierowaną na składowisko, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości kierowanych na składowiska
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. z ogrodów i parków).
2. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych
kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich indywidualne zagospodarowanie
w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie i odbieranie.
3. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i biodegradowalne mogą być zagospodarowywane wyłącznie
w ramach regionu środkowosudeckiego, w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) wskazanych do obsługi regionu środkowosudeckiego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego. W przypadku, gdy RIPOK ulegnie awarii lub nie może przyjmować odpadów
z innych nadzwyczajnych przyczyn, należy przekazywać tego rodzaju odpady do instalacji wskazanych w WPGO,
jako instalacje do zastępczej obsługi regionu środkowosudeckiego.
4. Odpady selektywnie zebrane powinny trafiać, zgodnie z zasadą bliskości, do instalacji regionalnych, które
mają możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku braku takiej możliwości, mogą być kierowane
do innych instalacji przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.
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5. Gmina prowadzi działania mające na celu:
1) informowanie i edukowanie mieszkańców odnośnie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
2) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów,
3) upowszechnianie zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez ich kompostowanie lub
selektywne zbieranie,
4) upowszechnianie systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego na terenie gminy.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki tak,
aby zwierzęta:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt;
2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
3. Nieruchomość, na której zwierzęta domowe przebywają swobodnie powinna być ogrodzona i zabezpieczona
w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej teren. W przypadku posiadania
zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości
umieścić tabliczkę informacyjną.
4. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone, pod warunkiem, że pies będzie prowadzony na
smyczy a psy uznawane za psy rasy agresywnej oraz inne stanowiące zagrożenie także w nałożonym kagańcu.
Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest poza ciągami komunikacyjnymi tylko w przypadku gdy właściciel lub
opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez ich zwierzęta, także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki,
skwery, zieleńce. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach
ulicznych na odpady pod warunkiem, że są one w workach.
Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 14. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na zwartych terenach zajętych pod budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, osiedla, centra handlowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich przy zachowaniu warunków, iż prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości dla
mieszkańców i użytkowników nieruchomości sąsiednich takich jak: hałas, odory czy podobne.
3. Na terenach o zabudowie wielorodzinnej wprowadza się zakaz hodowli pszczół, a na pozostałych terenach
pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości,
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników
nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) altany śmietnikowe i korytarze piwnic położone na terenie zabudowy wielorodzinnej,
2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie,
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3) obiekty i magazyny wykorzystywane do przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych oraz
celów gospodarki odpadami.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w terminach od 1 kwietnia do
30 kwietnia i od 1 września do 30 września, a także każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
3. Na obszarach, na których nie wyznacza się obowiązkowej deratyzacji, deratyzację należy przeprowadzać
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
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UZASADNIENIE
W celu dostosowania obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kowary do
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, proponuje się podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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