UCHWAŁA NR XX/155/12
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.
675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149,
poz. 887, Dz.U. z 2012r., poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu,
uchwalasię:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych;
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
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, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń.
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. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
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1) Odbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć działanie polegające na przejęciu od właścicieli
nieruchomości odpadów komunalnych, zebranych w pojemnikach do tego przeznaczonych, przez podmiot
uprawniony, który prowadzi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, w celu ich przetransportowania
i przekazania do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia, wskazanych dla Regionu Zachodniego
w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.
2) Odpadach budowlanych – należy przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów i budów.
3) Odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje
rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady (np. meble, dywany, łóżka,
tapczany, materace, krzesła, karnisze, meble ogrodowe itp.).
4) Osobach utrzymujących zwierzęta domowe – należy przez to rozumieć właścicieli lub opiekunów zwierząt
domowych.
5) Podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć przedsiębiorców:
a) prowadzących działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Bolesławiec;
b) prowadzących działalność polegającą na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości
ciekłych na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Bolesławiec.
6) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. 1. Ustanawia się selektywne zbieranie i odbieranie następujących rodzajów odpadów:
1) szkło;
2) tworzywa sztuczne;
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) papier;
6) odpady niebezpieczne (np. przeterminowane leki; chemikalia; zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny);
7) odpady wielkogabarytowe;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) zużyte opony;
10) odpady zielone.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt. 2-4 należy zbierać łącznie w pojemniku koloru żółtego.
§ 4. 1. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położnych wzdłuż nieruchomości,
z dróg publicznych, z przystanków komunikacyjnych, z części innych 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.
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 nie powodujących 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.
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5. Obowiązek określony w pkt. 4 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze
zabudowanym, w rejonach o intensywnym ruchu pieszych, z wyłączeniem przystanków komunikacyjnych.
6. 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.
§ 5. 1. Mycie pojazdów mechanicznych
biodegradowalnych środków czystości.

poza

myjniami

może

odbywać

się

z zastosowaniem

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 3.
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
§ 6. 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 przeźroczyste do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych o pojemności od 30l do 120l;
7) worki przeźroczyste do selektywnej zbiórki odpadów zielonych o pojemności o pojemności od 30l do 120l.
3. Wprowadza się jednolitą kolorystykę pojemników i worków do zbiórki odpadów:
1) kolor ciemnozielony – odpady niesegregowane;
2) kolor jasnozielony – szkło;
3) kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale;
4) kolor niebieski – papier;
5) kolor brązowy – odpady zielone.
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w sposób
następujący:
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 pojemności 240l i pojemnik dodatkowy o pojemności dostosowanej do rzeczywistych potrzeb, jeżeli
z pojemnika korzysta więcej niż 4 osoby.
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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. W uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych,
oprócz typowych pojemników, dopuszcza się stosowanie worków, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 6.
§ 8. Ustala się, że minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania:
- szkła;
- tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali;
- papieru winna wynosić 120l.
§ 9. 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.
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. Odpady opakowaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 przed umieszczeniem w pojemniku należy:
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1) usunąć z nich nakrętki i kapsle;
2) zgnieść, jeśli rodzaj materiału, z jakiego zostały wytworzone na to pozwala.
3. Celem zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych zabrania się w szczególności:
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 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.
§ 10. 1. Odpady zielone takie jak: chwasty, liście, skoszona trawa i inne niezdrewniałe części roślin winny być
zbierane w przydomowych kompostownikach na terenie nieruchomości, w miejscu i w sposób nie uciążliwy dla
otoczenia.
2. W przypadku, gdy zbieranie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach nie jest możliwe,
odpady te winny być zbierane w workach na odpady zielone i przekazane podmiotowi uprawnionemu.
§ 11. 1. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2-7 do zbiórki odpadów komunalnych należy ustawiać
w granicach swoich nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników, jak i podmiotów
uprawnionych, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości
lub osób trzecich.
2. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1-3 w miejscach publicznych należy ustawiać w ilościach
zapewniających utrzymanie czystości tych terenów.
§ 12. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 2do 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.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Odpady komunalne i nieczystości ciekłe mogą być odbierane z terenu nieruchomości tylko przez
podmiot uprawniony.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, o których mowa w § 6 ust. 2, a następnie odebranie przez podmiot
uprawniony i przetransportowanie do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania, określonego dla Regionu
Zachodniego w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.
3. 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) udostępnianie pojemników, o których mowa w § 6 ust. 2do zbierania odpadów, zbiorników bezodpływowych
i osadników oczyszczalni na czas odbioru podmiotowi uprawnionemu.
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§ 14. 1. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) jeden lub dwa razy w miesiącu;
2) wysegregowanych i zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali: jeden raz
na dwa miesiące;
3) wysegregowanego szkła i papieru jeden raz na kwartał;
4) wysegregowanych odpadów zielonych jeden raz w miesiącu w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 listopada;
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jeden raz w roku;
6) zużytych baterii i akumulatorów jeden raz w roku;
7) przeterminowanych leków jeden raz w roku;
8) chemikaliów, w szczególności: farb, lakierów, przeterminowanych środków ochrony roślin jeden raz w roku;
9) odpadów wielkogabarytowych jeden raz w roku;
10) odpadów budowlanych z remontów prowadzonych we własnym zakresie według indywidualnych potrzeb.
2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 1-7
i ust. 3:,
1) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) według indywidualnych potrzeb;
2) wysegregowanego szkła; tworzyw sztucznych,opakowań wielomateriałowych, metal; papieru – według
indywidualnych potrzeb;
3) wysegregowanych odpadów zielonych według indywidualnych potrzeb;
4) pozostałych rodzajów odpadów według indywidualnych potrzeb.
3. Odbiór odpadów komunalnych z terenów, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt. 8 odbywał się będzie
z częstotliwością, określoną w ust.2 , w terminach od dnia 01 marca do dnia 30 listopada.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy przekazują odpady komunalne
podmiotowi uprawnionemu, który ma umowę zawartą z gminą w sposób następujący:
1) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz chemikalia
przekazują według harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości do Mobilnego Punktu Gromadzenia
Odpadów Niebezpiecznych, stanowiącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2) Odpady wielkogabarytowe przekazują według harmonogramu podawanego do publicznej wiadomości do
pojemnika, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 4,ustawionego w miejscu publicznym, pod warunkiem, że nie
narusza to przepisów szczególnych.
3) Odpady budowlane z remontów prowadzonych we własnym zakresie zbierają w odrębnym pojemniku,
o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5,ustawionym w sposób umożliwiający łatwy dostęp do ich odbioru
i przekazują na podstawie indywidualnego zgłoszenia.
2. Właściciele nieruchomości, na
harmonogramem mogą przekazywać:

których

zamieszkują

mieszkańcy,

poza

terminami

ustalonymi

1) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
prowadzonego przez podmiot uprawniony lub do punktów sprzedaży przy zakupie nowego sprzętu tego
samego rodzaju co sprzęt zużyty w ilości nie większej niż ilość zakupionego sprzętu.
2) Zużyte baterie do punktów handlowych i placówek oświatowych zaopatrzonych w pojemniki na tego rodzaju
odpady.
3) Zużyte akumulatory zbierającemu tego rodzaju odpady, sprzedawcy lub przedsiębiorcy świadczącemu usługi
w zakresie ich wymiany.
4) Przeterminowane leki do aptek, zaopatrzonych w specjalne pojemniki na tego rodzaju odpady.
5) Opakowanie wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych sprzedawcy środków
niebezpiecznych.
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3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy przekazują odpady komunalne
podmiotowi uprawnionemu, w sposób określony w ust. 2, a odpady wielkogabarytowe i budowlane do kontenera
umieszczonego na nieruchomości, do której posiada tytuł prawny. Dopuszcza się zbieranie odpadów
wielkogabarytowych bez użycia kontenera, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
osób trzecich.
§ 16. Zużyte opony właściciele nieruchomości zbierają selektywnie, a następnie przekazują je zbierającemu
tego typu odpady lub przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie ich wymiany.
§ 17. 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 5.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. 1. Prowadzenie działań zmierzających do wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów.
2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
2) ograniczanie zakupu produktów jednorazowego użytku;
3) ponowne wykorzystywanie i wydłużanie okresu używalności niektórych przedmiotów;
4) unikanie stosowania toreb plastikowych na zakupy, w zamian korzystanie z toreb płóciennych;
5) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej;
6) unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne;
7) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych.
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.
§ 19. 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.
§ 20. 1. W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 19 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 i w kagańcu; 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, w szczególności z klatek schodowych, piwnic, chodników, utwardzonych placów, terenów zieleni, itp.
i umieszczania ich do pojemników na niesegregowane odpady komunalne.
2. Zakazuje się:
1) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi lub innych zwierząt;
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2) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu
ogrodzonym lub zamkniętym;
3) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych,
na tereny placów zabaw, na boiska sportowe i cmentarze.
3. Przepisu wymienionego w ust. 1 pkt. 5 oraz w ust. 2 pkt. 3 nie stosuje się do psów przewodników osób
niewidomych.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 21. 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:
1) odległość wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek:
a) od okien i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być
mniejsza niż 15m;
b) od granicy działki nie może być mniejsza niż 7,5m;
2) utrzymywanie zwierząt nie spowoduje na działkach sąsiednich m.in. takich uciążliwości jak odór i hałas;
3) wybiegi będą ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza ich obręb;
4) dopuszcza się zmniejszenie odległości, o których mowa w ust. 2 pod warunkiem uzyskania zgody właścicieli
działek sąsiednich;
5) 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 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§ 22. 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.
§ 23. 1. Obowiązkową deratyzację, z zastrzeżeniem § 22 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.
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2. Deratyzację składowiska odpadów komunalnych przeprowadza się na bieżąco.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 25. Traci moc Uchwała Nr XXXII/209/2006 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec (Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego z 2006r. Nr 148, poz. 2350 ze zmianami: Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego z 2008r. Nr 79, poz. 966 i z 2010r. Nr 94, poz. 1437).
§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Durda
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Uzasadnienie
Dnia 1 stycznia 2012r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012r., poz. 391), której celem jest zmiana dotychczasowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, wynikająca z konieczności transpozycji wymagań dyrektyw unijnych do prawa
krajowego.
Do najistotniejszych wymagań dyrektyw unijnych zalicza się:
1. wprowadzenie programów zapobiegania powstawaniu odpadów;
2. ograniczenie planowania gospodarki odpadami do 2 poziomów – krajowego (KPGO) i wojewódzkiego
(WPGO);
3. ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowanie zgodne z przyjętą
hierarchią postępowania z odpadami;
4. ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów;
5. osiągnięcie określonych przez UE poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
Nie wywiązywanie się z ww. wymagań skutkuje nałożeniem wysokich kar, stąd zmiana i odpowiednie
dostosowanie krajowego prawodawstwa do unijnych wymagań systemu gospodarki odpadami.
Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz.
897). Zasadniczą zmianą jest przejęcie przez gminy władztwa nad odpadami komunalnymi. Ustawodawca
rozszerzył zapisy precyzujące zadania gmin oraz wprowadził narzędzia prawne służące efektywnej ich
realizacji. Ustawa została wzbogacona o rozdziały określające zasady gospodarowania odpadami komunalnymi
oraz warunki działalności związanej z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, a także
sprawozdawczości z tym związanej. Określa również zasady kontroli i sankcje (kary pieniężne) za niezgodne
z prawem gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz za niewypełnianie obowiązku składania sprawozdań
przez podmioty zajmujące się odbiorem odpadów.
Zmiany w obowiązującym systemie gospodarowania odpadami nakładają na gminę m.in. następujące
obowiązki:
1. zapewnienie, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;
2. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi;
3. ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje
odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
4. utworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp
dla wszystkich mieszkańców gminy;
5. osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów:
– recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
– recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo;
6. ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
- do dnia 16 lipca 2013r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania;
- do dnia 16 lipca 2020r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowaniaw stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.;
7. podejmowanie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
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Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi nakłada również obowiązki na podmioty odbierające
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Są nimi w szczególności:
1. przekazywanie selektywnie zebranych odpadów do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie
z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 7 ustawy o odpadach;
2. przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych;
3. sporządzanie i przekazywanie do gminy kwartalnych sprawozdań o masie poszczególnych rodzajów
odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której
zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.
Nowy system gospodarowania odpadami winien znaleźć swoje odzwierciedlenie w regulaminie utrzymania
czystości i porządku w gminie.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 391) rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa
miejscowego.
Uchwała ta, zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 przywołanej ustawy określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów
zielonych;
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
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, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń.
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 i winna być
podjęta w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 27 czerwca 2012r. podjął uchwałę Nr XXIV/616/12 w
sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego
2012. Oznacza to zatem, że Rada Gminy Bolesławiec ma obowiązek podjąć nową uchwałę w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku do dnia 27 grudnia 2012r., bowiem wówczas upływa ustawowy
okres 6 miesięcy.
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Niniejszy regulamin uwzględnia część regulacji zawartych w uchwale Nr XXXII/209/2006 Rady
Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Bolesławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006r. Nr
148, poz. 2350 ze zmianami: Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008r. Nr 79, poz. 966 i z
2010r. Nr 94, poz. 1437) , ale również wprowadza nowe, których celem jest dostosowanie istniejącego na
terenie Gminy Bolesławiec systemu gospodarki odpadami do wymagań ustawowych.
W pierwszej kolejności rozszerzono słowniczek pojęć, stosowanych w uchwale i doprecyzowano
pojęcie „podmiotu uprawnionego”. Jest to zmiana wyłącznie o charakterze redakcyjnym, pozwalająca na
prawidłowe zrozumienie treści uchwały.
W stosunku do obowiązującego dotychczas regulaminu rozszerzono zakres selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych o następujące frakcje odpadów: papier, opakowania wielomateriałowe, metale,
odpady zielone, chemikalia i opony, co pozwoli osiągnąć wymagane ustawą poziomy ich recyklingu
i przygotowana do ponownego użycia.
Jednocześnie, mając na uwadze konieczność zmniejszenia kosztów odbioru odpadów,
dopuszczono w oparciu o zapisy § 8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października
2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219, poz.
1858) łączne zbieranie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriaowych oraz metali w jednym
pojemniku koloru żółtego. Wskazany sposób zbierania przedmiotowych odpadów ograniczy również
konieczność zaopatrywania się właścicieli nieruchomości w kolejne pojemniki.
Realizując delegację zawartą w art. 4 ust. 2 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach określono na nowo rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, dopuszczając m.in. stosowanie worków na zmieszane
odpady komunalne oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów zielonych. Ustalono obowiązującą
kolorystykę pojemników i worków. Wskazano również w sposób szczegółowy minimalne pojemności
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, warunki ich rozmieszczania i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Wprowadzenie takich normatywów ułatwi
kontrolę i egzekwowanie obowiązku wyposażenia nieruchomości w taką ilość pojemników, która zapewni
właściwe gromadzenie odpadów i zapobiegać będzie ich przepełnieniu. Rozszerzono, a także
doprecyzowano zapisy odnoszące się do sposobu zbierania odpadów opakowaniowych w pojemnikach, co
pozwoli na pozyskanie czystego surowca, który będzie można natychmiast po odebraniu od właściciela
nieruchomości przekazać do instalacji odzysku.
Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego 2012 osiągnięcie wyznaczonych celów długoterminowych i krótkoterminowych w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji będzie możliwe m.in.
poprzez „propagowanie trendów zagospodarowywania odpadów zielonych na terenach wiejskich oraz
terenach miejskich z zabudową jednorodzinną we własnym zakresie, między innymi w kompostowniach
przydomowych lub biogazowniach rolniczych”. Stąd też wprowadzenie do niniejszego regulaminu zapisów
§ 10, którym na właścicieli nieruchomości nakłada się obowiązek zbierania odpadów zielonych takich jak:
chwasty, liście, skoszona trawa i inne niezdrewniałe części roślin, w przydomowych kompostownikach, pod
warunkiem, że proces kompostowania nie będzie uciążliwy dla otoczenia, bądź w ostateczności zbierania
ich w workach na odpady zielone i przekazywania podmiotowi uprawnionemu.
W oparciu o art. 4 ust. 2 pkt. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzono
odmienne od dotychczas obowiązujących, zapisy dotyczące częstotliwości odbioru poszczególnych
rodzajów odpadów.
W uchwale Nr XXXII/209/2006 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesławiec częstotliwości
odbioru kształtowały się w sposób następujący: w przypadku odpadów komunalnych niesegregowanych
minimum raz w miesiącu; odpadów komunalnych selekcjonowanych (szkła i tworzyw sztucznych) zgodnie
z przyjętym harmonogramem; odpadów wielkogabarytowych i budowlanych na indywidualne zgłoszenie.
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Na podstawie danych dotyczących ilości odpadów komunalnych odebranych przez podmioty uprawnione od
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bolesławiec ustalono, iż jeden mieszkaniec w ciągu miesiąca wytwarza
około 60l tych odpadów. Oznacza to zatem, że dla rodziny 4 – osobowej, zaopatrzonej w pojemnik pojemności
240l wystarczający jest jednokrotny odbiór odpadów w ciągu miesiąca. Ma to swoje odzwierciedlenie w umowach,
jakie dotychczas zostały zawarte przez mieszkańców z podmiotami uprawnionymi. Otóżw zdecydowanej
większości, bo około 75% mieszkańców, zawierając umowę z podmiotem uprawnionym decydowało się na
jednokrotny odbiór zmieszanych odpadów komunalnych w ciągu miesiąca. Pozostałe około 25% mieszkańców,
zamieszkujących zwłaszcza wsie podmiejskie tj. Kruszyn – osiedle, Bolesławice, Dobra decydowała się na odbiór
dwukrotny w ciągu miesiąca. Czterokrotny odbiór odpadów w miesiącu miał miejsce w przypadku spółdzielni
mieszkaniowej w Trzebieniu oraz pojedynczych budynków wielolokalowych w Kruszynie i Dobrej.
W związku z powyższym ustalono, iż odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych odbywał się będzie
z częstotliwością jeden lub dwa razy w miesiącu.
Odbiór wyselekcjonowanego szkła i tworzyw sztucznych dotychczas odbywał się raz na trzy miesiące, a w
skrajnych przypadkach raz na cztery miesiące. Spotykało się to z ostrą krytyką mieszkańców gminy, którzy
domagali się zwiększenia częstotliwości odbioru tych odpadów, a zwłaszcza tworzyw sztucznych.
W związku z powyższym, celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gminy Bolesławiec należało ustalić
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w sposób wskazany w § 14 niniejszego regulaminu różnicując je
w zależności od charakteru nieruchomości.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek utworzenia punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Stąd też w § 15 ust. 1 pkt. 1 pojawił się zapis, zgodnie z którym
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki oraz chemikalia,
właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą oddawać do Mobilnego Punktu
Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych. Mając na uwadze znaczną rozpiętość gminy, zróżnicowanie wsi pod
względem powierzchni i liczby osób je zamieszkujących, a także występowanie zabudowy o charakterze
rozproszonym stwierdzono, iż stworzenie Mobilnego Punktu Gromadzenia Odpadów Niebezpiecznych,
stanowiącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie najbardziej ekonomiczne i wygodne
dla mieszkańców, bowiem mieszkańcy nie będą musieli przemierzać znacznych odległości, aby pozbyć się
w sposób legalny ww. odpadów problemowych. Ponadto punkt ten będzie generował niższe koszty utrzymania
w porównaniu do punktu stacjonarnego, co będzie przekładało się na niższą kwotę opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych uiszczaną na rzecz gminy przez właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy.
W zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe doprecyzowano w § 20 zapisy
dotychczasowe oraz wprowadzono zakaz: szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi
lub innych zwierząt; pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje
się w pomieszczeniu ogrodzonym lub zamkniętym; wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do
obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych, na tereny placów zabaw, na boiska sportowe
i cmentarze.
W § 21 rozszerzono zapisy dotyczące wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
Natomiast poprzez § 22 i 23 doprecyzowano, które obszary podlegają obowiązkowej deratyzacji oraz
wskazano terminy, w których winna być ona przeprowadzona.
W związku z koniecznością dostosowania prawa miejscowego do nowych uwarunkowań prawych oraz
wprowadzenia znacznej ilości zmian w obowiązującej uchwale Nr XXXII/209/2006 Rady Gminy Bolesławiec
z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bolesławiec (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2006r. Nr 148, poz. 2350 ze zmianami:
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008r. Nr 79, poz. 966 i z 2010r. Nr 94, poz.
1437) zasadnym jest jej uchylenie w całości i podjęcie nowej uchwały w tej sprawie.
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