
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/184/2013 

RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 26 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/147/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia 

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Gminy 

w Zawoni uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIX/147/2012 Rady Gminy Zawonia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Re-

gulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia, wprowadza się nowe brzmienie załącz-

nika nr 1, stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawonia.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

D. Worotniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 12 czerwca 2013 r.

Poz. 3689



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/184/ 

/2013 Rady Gminy Zawonia z dnia  

26 marca 2013 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Gminy Zawonia 

 

 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zawonia doty-

czące: 

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

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych: pa-

pieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła , opakowań 

wielomateriałowych; 

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,  

w tym odpadów opakowaniowych, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków; 

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych przetermi-

nowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego  

i elektrycznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i roz-

biórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opa-

kowań ośrodkach ochrony roślin; 

d) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku pu-

blicznego, 

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

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

nie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź innych źró-

dłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

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

mości 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: 

1) odpadach surowcowych (tzw. „suchych”) – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komu-

nalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, 

takie jak w szczególności: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriało-

we; 

2) pojemnikach ogólnodostępnych – należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy specjalistyczne 

pojemniki do selektywnego zbierania szkła opakowaniowego, do których mieszkańcy samodzielnie i nieod-

płatnie dostarczają opakowaniowe odpady szklane; 

3) gminie Zawonia – należy przez to rozumieć obszar w granicach administracyjnych gminy Zawonia. 

ROZDZIAŁ II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  

NIERUCHOMOŚCI 

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

poprzez: 
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1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakre-

sie obejmującym: 

a) papier 

b) metale 

c) tworzywa sztuczne 

d) szkło 

e) opakowania wielomateriałowe 

f) odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji 

g) odpady zielone 

h) przeterminowane leki i chemikalia 

i) zużyte baterie i akumulatory 

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

k) odpady wielkogabarytowe 

l) odpady budowlane i rozbiórkowe 

m) zużyte opony 

w sposób określony w § 4. 

2) Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie w 

ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowied-

nim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy.  

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie-

li nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określa uchwała o sposobie i zakresie świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. 

3) Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym podmiotom prowadzą-

cym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych 

poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

c) odpady komunalne ulegające biodegradacji − przy pomocy kompostowników przydomowych, 

d) szkło opakowaniowe – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku, 

c) szkło opakowaniowe – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych; 

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku lub worku, 

c) szkło opakowaniowe – powinno być donoszone do pojemników ogólnodostępnych; 

2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane będą w systemie akcyj-

nym. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i do przekazywania we własnym zakresie pozosta-

łych odpadów, wymienionych w § 3. ust. 1 pkt 1), a nie wymienionych w niniejszym paragrafie, do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 5. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy także: 

1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, które należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby 

utrzymujące w stanie czystości jezdnię, przy czym błoto oraz inne zanieczyszczenia nie mogą być zgarniane 

na jezdnię; 

2) pryzmy śniegu i lodu nie mogą być umieszczane pod drzewami, chyba że inne ich umieszczenie nie jest 

możliwe; 

2. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości  

i porządku na częściach tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę 

zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne oraz wyposażenie miejsc publicznych, 
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na których dopuszczone jest wyprowadzanie zwierząt domowych, w szczególności psów, w pojemniki do zbie-

rania odchodów zwierząt. 

§ 6. 1. Nie dopuszcza się mycia pojazdów mechanicznych na terenie nieruchomości poza myjniami, za 

wyjątkiem miejsc o utwardzonym podłożu, wyposażonych w urządzenia oczyszczające i przy użyciu środków 

myjących ulegających biodegradacji.    

2. Dopuszcza się naprawy drobne i regulacje pojazdów samochodowych tylko wtedy, gdy powstające od-

pady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu. 

ROZDZIAŁ III 

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI 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 

§ 7. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) worki o pojemności od 60 l do 120 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l, 

3) kontenery o pojemności od 2 do 36 m3, 

4) przydomowe kompostowniki. 

5) kosze uliczne o pojemności od 10 l do  120 l, 

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolo-

rach: 

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe kolorowe, 

2) żółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

3) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielonym, z przeznaczeniem na niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne, 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone  

w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.  

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 

rodzaj gromadzonych odpadów.  

5. Prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny 

kompostowania odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, musi zapewnić pra-

widłowy proces kompostowania odpadów  

w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie może stwarzać uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, w 

następujący sposób: 

1) właściciel nieruchomości określa sposób zbierania odpadów (selektywny, nieselektywny), 

2) właściciel nieruchomości określa ilość osób korzystających z pojemników, 

3) właściciel nieruchomości oblicza ilość wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, która jest ilo-

czynem: liczby osób korzystających i średniej ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpowiednio dla sposobu zbierania odpadów podanej w ust. 4) i 5), 

4) określa się następujące ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy miesięcznym cyklu 

odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi nieselektywną zbiórkę odpadów: 

a) dla budynków mieszkalnych – 67 l na mieszkańca, 

b) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków – 4 l na studenta/ucznia/dziecko i 24 l na osobę pracującą, 

c) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 48 l na łóżko i 36 l na osobę pracującą, 

d) lokale handlowe do 50 m
2
 powierzchni handlowej – 8 l na 1 m

2
 powierzchni handlowej i 36 l na osobę 

pracującą, 

e) lokale handlowe powyżej 50 m
2
 powierzchni handlowej – 8 l na 1 m

2
 powierzchni handlowej i 36 l na 

osobę pracującą, 

f) lokale gastronomiczne – 48 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 36 l na osobę pracującą, 

g) urządzone targowiska, hale targowe, giełdy – 144 l na punkt handlowy i 36 l na osobę pracującą, 

h) ogródki działkowe – 24 l na każdą działkę, 

i) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe – 4 l na miejsce na widowni i 36 l na osobę pracującą, 

j) kina – 8 l na miejsce na widowni i 36 l na osobę pracującą, 

k) cmentarze – 2 l na miejsce grzebalne, 
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l) tereny parków i zieleńców – 240 l na 1 ha, 

m) domki letniskowe, kempingi − 8 na 1 m
2
 powierzchni 

n) wszystkie inne nie wymienione – 36 l na osobę pracującą. 

5) określa się następujące ilości wytwarzanych zmieszanych odpadów komunalnych przy miesięcznym cyklu 

odbioru odpadów, w przypadku gdy właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów: 

a) dla budynków mieszkalnych – 51 l na mieszkańca, 

b) dla uczelni, szkół, przedszkoli, żłobków – 8 l na studenta/ucznia/dziecko i 24 l na osobę pracującą, 

c) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 32 l na łóżko i 24 l na osobę pracującą, 

d) lokale handlowe do 50 m2 powierzchni handlowej – 8 l na 1 m
2
 powierzchni handlowej i 24 l na osobę 

pracującą, 

e) lokale handlowe powyżej 50 m
2
 powierzchni handlowej – 8 l na 1 m

2
 powierzchni handlowej i 24 l na 

osobę pracującą, 

f) lokale gastronomiczne – 32 l na 1 miejsce konsumpcyjne i 24 l na osobę pracującą, 

g) urządzone targowiska, hale targowe, giełdy – 96 l na punkt handlowy i 24 l na osobę pracującą, 

h) ogródki działkowe – 16 l na każdą działkę, 

i) instytucje kultury, posiadające sale widowiskowe – 4 l na miejsce na widowni i 24 l na osobę pracującą, 

j) kina – 8 l na miejsce na widowni i 24 l na osobę pracującą, 

k) cmentarze – 1 l na miejsce grzebalne, 

l) tereny parków i zieleńców – 160 l na 1 ha, 

m) domki letniskowe, kempingi – 4 l na 1 m
2
 powierzchni 

n) wszystkie inne nie wymienione – 24 l na osobę pracującą. 

6) właściciel nieruchomości określa minimalną ilość pojemników, która jest sumą pojemności odpowiedniej 

konfiguracji worków, pojemników lub kontenerów określonych w  § 7 ust. 1, 

7) różnica, pomiędzy obliczoną ilością wytwarzanych odpadów zgodnie z pkt. 3) i obliczoną minimalną po-

jemnością pojemników zgodnie z pkt. 6), nie może być większa niż 60 l. 

2. Dla właścicieli nieruchomości ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbiera-

nia odpadów surowcowych, przyjmując następujące założenie: 

1) ustalona minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów surowcowych jest rów-

na minimalnej pojemności pojemników, kontenerów  przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych ustalonych w ust. 1. pkt. 5). 

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 

odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w obszarze  niezabudowanym – 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 5 km od kolejnego pojemnika, 

2) w obszarze zabudowanym – od 10 l do 110 l, usytuowane w odległości maksymalnie 500 m od kolejnego 

pojemnika. 

§ 10. 1. Pojemniki, kontenery lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzie-

lonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisa-

mi. Ponadto: 

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzysta-

jących z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 

odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę  przed wejściem na teren nieru-

chomości lub udostępnić w sposób uzgodniony  

z przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,  

w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych, 

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się 

ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do 

dysponowania terenem na ten cel. 

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania po-

jemników lub w innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmono-

gramie odbioru danego rodzaju odpadów.  

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie sanitarnym. 
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2. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (a dezynsekcji w razie pojawienia się insektów) miejsc 

ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów w razie zaistnienia takiej potrzeby. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicz-

nym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia 

lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

a) utrzymywania pojemników w należytym stanie porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości 

pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, 

b) instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika, 

c) porządkowania terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpa-

dów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika. 

ROZDZIAŁ IV 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW  

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 12. 1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości  

w zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – nie rzadziej niż jeden raz na  miesiąc, 

2) dla selektywnie zbieranych odpadów: 

a) surowcowych (tzw. „suchych”) – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, przy czym minimalna pojemność 

pojemnika lub worka na odpady przy określonej częstotliwości pozbywania się ma gwarantować nie-

przepełnianie się pojemników lub worków.  

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników ogólnodostępnych powinna odbywać się nie rza-

dziej niż jeden raz na miesiąc. 

3. Pozbywanie się odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

odbywać się będzie w systemie akcyjnym nie rzadziej niż dwa razy w roku, zgodnie z podanym harmonogra-

mem. 

4. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się odpadów komunalnych w godzinach 6.00–22.00. 

5. Odpadów komunalnych z koszy ulicznych należy pozbywać się z częstotliwością zapewniającą niedo-

puszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. 

6. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów komu-

nalnych lub dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na 

podstawie przepisów odrębnych. 

7. Odpadów przeterminowanych leków pozbywać się do specjalistycznych pojemników ustawionych w 

aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opako-

wań po nich należy pozbywać się do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, za wyjątkiem 

przypadków określonych w przepisach odrębnych. 

9. Odpadów gabarytowych i odpadów z remontów należy pozbyć się odpłatnie z terenu nieruchomości, 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych lub pozbyć 

się ich, przekazując do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

10. Wykaz punktów, gdzie można pozbyć się odpadów wymienionych w ust. 6−9 umieszczony jest na 

stronie internetowej www.zawonia.pl.  

11. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna unie-

możliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód.  

12. Częstotliwość pozbywania się z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

13. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd 

do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.  

§ 13. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności: 

1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych i ulegających 

biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki, 
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2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzą-

cych z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych, weterynaryjnych i opakowaniowych, 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, 

na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi, 

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym 

rodzajem odpadów zbieranych selektywnie, 

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich 

wysypisk), 

7) zakopywania odpadów, 

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, na-

wozów naturalnych, 

9) spalania odpadów (za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach odrębnych), 

10) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

11) wyprowadzania psów na tereny użyteczności publicznej z wyj. psów przewodników. 

ROZDZIAŁ V 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2012 

§ 14. 1. Należy dążyć do:  

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych, 

2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucz-

nych, oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środo-

wiska, 

3) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących  

w strumieniu odpadów komunalnych, 

4) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów, 

5) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowa-

nie, 

6) zmniejszenia masy składowanych odpadów.      

2. Na terenie Gminy Zawonia nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja przeładunkowa odpa-

dów. 

ROZDZIAŁ VI 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED  

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 15. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane do 

sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, 

jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie 

ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia z niego. 

§ 16. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. Zwol-

nienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych, gdy właściciel (opiekun) ma 

możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. Obowiązek wyposażenia psa w kaga-

niec nie dotyczy małych psów, z wyłączeniem psów umieszczonych w wykazie ras psów uznanych za agre-

sywne. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy, o którym mowa w ust. 1, nie może mieć miejsca na terenach, na których 

znajdują się piaskownice oraz inne urządzenia służące do zabaw dla dzieci. 

§ 17. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do: 

1. usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenów użytku publicznego takich jak: place, 

ulice, chodniki, parkingi, parki, zieleńce, skwery i inne, a także klatki schodowe oraz inne pomieszczenia bu-

dynków służące do użytku publicznego.  
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ROZDZIAŁ VII 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZO-

NYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA 

OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 18. Na terenie gminy Zawonia, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, wprowadza się zakaz 

utrzymywania zwierząt gospodarskich. Dopuszcza się utrzymywanie tych zwierząt na obszarach zabudowy 

zagrodowej. 

§ 19. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie powsta-

jących w związku z hodowlą odpadów i nieczystości zgodnie z przepisami odrębnymi, a w szczególności 

przez: 

1) nie powodowanie zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) nie powodowanie prowadzoną hodowlą uciążliwości takich jak: hałas, odory i temu podobne, wobec osób 

zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich; 

2. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 

10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwo-

ści dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

ROZDZIAŁ VIII 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI  

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 20. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlega obszar gminy Zawonia, w tym nieruchomości, na których 

prowadzona jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna oraz magazynuje się żywność i środki spożyw-

cze, a także pomieszczenia korytarzy piwnicznych, zsypów i komór zsypowych, węzłów ciepłowniczych oraz 

zasieków śmietnikowych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji, w miesiącach kwietniu  

i październiku, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych lub innych, 

Wójt Gminy Zawonia może zarządzić przeprowadzenie deratyzacji w innych terminach niż określone w ust. 2. 

4. Termin przeprowadzenia deratyzacji, o którym mowa w ust. 3, podaje do publicznej wiadomości Wójt 

Gminy Zawonia w drodze zarządzenia, określając jednocześnie, w szczególności obszar objęty deratyzacją oraz 

obowiązki właścicieli nieruchomości związane z przeprowadzeniem deratyzacji. 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt Gmi-

ny Zawonia poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Zawoni. 
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