Projekt
z dnia 29 października 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Wałbrzychu, uchwala się
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wałbrzych.
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące wymagań
w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
1. Na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy Wałbrzych selektywnemu zbieraniu podlegają
następujące kategorie odpadów komunalnych:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło kolorowe oraz opakowania wielomateriałowe,
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
3) odpady zielone,
4) przeterminowane leki i chemikalia,
5) zużyte baterie i akumulatory,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe,
9) zużyte opony.
2. W zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego, właściciele nieruchomości zapewniają:
1) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich powstaniu,
2) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego na
skraju chodnika od strony jezdni, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie
utrudniający ruchu, nie zagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wody do kanalizacji.
3. Zabrania się:
1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,w przydrożny pas zieleni, do
kratek ściekowych bądź koszy ulicznych,
2) gromadzenia w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, gorących
popiołów, żużli, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów medycznych
i weterynaryjnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów niebezpiecznych.
4. W zakresie mycia pojazdów samochodowych poza myjniami, ustala się, że na terenie nieruchomości
położonych w granicach gminy Wałbrzych, mycie pojazdów można przeprowadzać wyłącznie, jeżeli:
1) mycie dotyczy wyłącznie karoserii,
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2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,
3) właściciel nieruchomości wyraził zgodę na mycie pojazdów na terenie nieruchomości,
4) ścieki z mycia pojazdów odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych.
5. W zakresie naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, ustala się, że na terenie
gminy Wałbrzych dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolone
jest wyłącznie w przypadku:
1) wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu,
2) wykonywania napraw w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod
warunkiem, że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczania środowiska i nie wymaga
usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych oraz prac lakierniczych oraz nie stwarza uciążliwości
dla współwłaścicieli nieruchomości lub właścicieli sąsiednich nieruchomości.
§ 2. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące
rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych.
1. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych oraz posegregowanych muszą być szczelne,
zamykane, wykonane z materiałów trudnopalnych, przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
2. Pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych muszą spełniać
wymagania norm EN-840.
3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych muszą być estetyczne i sprawne technicznie oraz posiadać
oznaczenia określające rodzaj gromadzonych w nich odpadów.
4. Pojemniki do zbierania odpadów opakowaniowych w postaci tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, szkła białego i szkła kolorowego oraz papieru i makulatury w zakresie kolorystyki
i sposobu oznaczenia muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. nr 219, poz. 1858).
5. Pojemniki do zbierania odpadów ulegających biodegradacji i odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji muszą być dostosowane do rodzaju gromadzonych w nich odpadów oraz posiadać wyraźny opis lub
oznaczenie wskazujące na rodzaj odpadów, które są w nich gromadzone.
6. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych
i posegregowanych musi być dostosowana do liczby osób korzystających z tych pojemników, do ilości
wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.
7. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (l),
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności 120 l,
4) pojemniki na odpady o pojemności 240 l,
5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l,
6) pojemniki na odpady o pojemności 2200 l,
7) pojemniki na odpady o pojemności 3000 l,
8) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m3,
9) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l.
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8. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, które
w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 2 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 60 l,
2) 3 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 110 l,
3) 4 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 120 l,
4) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l,
5) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 12 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik w rozmiarze
120 l,
6) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 16 osób – dwa pojemniki w rozmiarze 240 l,
7) nie mniej niż 17 i nie więcej niż 24 osoby – trzy pojemniki w rozmiarze 240 l,
8) nie mniej niż 18 i nie więcej niż 36 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l,
9) nie mniej niż 37 i nie więcej niż 44 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l i jeden pojemnik w rozmiarze
240 l,
10) nie mniej niż 45 osób i nie więcej niż 52 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l i dwa pojemniki
w rozmiarze 240 l,
11) nie mniej niż 46 osób i nie więcej niż 73 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 2200 l,
12) nie mniej niż 74 osoby i nie więcej niż 110 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 2200 l i jeden pojemnik
w rozmiarze 1100 l,
13) nie mniej niż 111 osób i nie więcej niż 146 osób – dwa pojemniki w rozmiarze 2200 l,
14) nie mniej niż 147 osób i nie więcej niż 183 osoby – dwa pojemniki w rozmiarze 2200 l i jeden pojemnik
w rozmiarze 1100 l,
15) nie mniej niż 184 osoby i nie więcej niż 220 osób – trzy pojemniki w rozmiarze 2200 l.
9. Jeżeli na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub na terenie nieruchomości, która
w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, z pojemnika do zbiórki odpadów zmieszanych korzysta większa niż wskazana
w ust. 8 pkt 15 liczba osób, pojemność pojemnika dla kolejnych osób ustala się zgodnie z ust. 8.
10. Na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub na terenie nieruchomości, która w części
stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w ust. 8 pkt od 1 do 15 dla
danej liczby osób korzystających z tych pojemników – stosowanie pojemników do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych o pojemnościach innych niż określone w ust. 8.
11. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiących lokale
gastronomiczne, hotele, pensjonaty, szpitale, internaty, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 3 osoby - w rozmiarze 60 l,
2) nie mniej niż 4 i nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 110 l,
3) 6 osób – w rozmiarze 120 l,
4) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 l,
5) nie mniej niż 13 i nie więcej niż 18 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik w rozmiarze
120 l,
6) nie mniej niż 19 osób i nie więcej niż 24 osoby – dwa pojemniki w rozmiarze 240 l,
7) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 36 osób – trzy pojemniki w rozmiarze 240 l
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8) nie mniej niż 37 i nie więcej niż 55 osób – cztery pojemniki w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik w rozmiarze
1100 l,
9) nie mniej niż 56 osób i nie więcej niż 110 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 2200 l.
12. Jeżeli na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
o których w mowa ust. 11, z pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych korzysta większa liczba
osób niż określona w ust. 11 pkt 9, pojemność pojemnika dla kolejnych osób korzystających z pojemnika ustala się
zgodnie z ust. 11.
13. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiących lokale
i punkty handlowe, punkty szybkiej konsumpcji, targowiska, hale targowe, giełdy, obiekty sportowe i obiekty
użyteczności publicznej, w tym również muzea, biblioteki, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 4 osoby - w rozmiarze 60 l,
2) nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 osób – w rozmiarze 110 l,
3) 8 osób – w rozmiarze 120 l,
4) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 16 osób – w rozmiarze 240 l,
5) nie mniej niż 17 osób i nie więcej niż 24 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik 120 l,
6) nie mniej niż 25 osób i nie więcej niż 32 osoby – dwa pojemniki w rozmiarze 240 l,
7) nie mniej niż 33 osoby i nie więcej niż 48 osób – trzy pojemniki w rozmiarze 240 l,
8) nie mniej niż 49 osób i nie więcej niż 73 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l,
9) nie mniej niż 74 osoby i nie więcej niż 89 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l i jeden pojemnik
w rozmiarze 240 l,
10) nie mniej niż 90 osób i nie więcej niż 146 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 2200 l,
11) nie mniej niż 147 osób i nie więcej niż 220 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 2200 l jeden pojemnik
w rozmiarze 1100 l,
14. Jeżeli na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
o których mowa w ust. 13, z pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych korzysta większa liczba
osób niż określona w ust. 13 pkt 11, pojemność pojemnika dla kolejnych osób korzystających
z pojemnika ustala się zgodnie z ust. 13.
15. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiących zakłady
rzemieślnicze, usługowe i produkcyjne, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 60 l,
2) nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 osób – w rozmiarze 110 l,
3) 12 osób – w rozmiarze 120 l,
4) nie mniej niż 13 i nie więcej niż 24 osoby - w rozmiarze 240 l,
5) nie mniej niż 25 i nie więcej 36 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik
w rozmiarze 120 l,
6) nie mniej niż 37 osób i nie więcej niż 48 osób – dwa pojemniki w rozmiarze 240 l,
7) nie mniej niż 49 i nie więcej niż 72 osoby – trzy pojemniki w rozmiarze 240 l,
8) nie mniej niż 73 i nie więcej niż 110 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l,
9) nie mniej niż 111 osób i nie więcej niż 134 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l i jeden pojemnik
w rozmiarze 240 l,
10) nie mniej niż 135 osób i nie więcej niż 220 osób – jeden pojemnik 2200 l.
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16. Jeżeli na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
o których mowa w ust. 15, z pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych korzysta większa liczba
osób niż określona w ust. 15 pkt 10, pojemność pojemnika dla kolejnych osób korzystających
z pojemnika ustala się zgodnie z ust. 15.
17. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych dla
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiących szkoły
wszelkiego typu, przedszkola i żłobki, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie mniej niż 12 osób – w rozmiarze 60 l,
2) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 22 osoby – w rozmiarze 110 l,
3) nie mniej niż 23 i nie więcej niż 24 osoby – w rozmiarze 120 l,
4) nie mniej niż 25 i nie więcej niż 48 osób - w rozmiarze 240 l,
5) nie mniej niż 49 osób i nie więcej niż 72 osoby – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik
w rozmiarze 120 l,
6) nie mniej niż 73 osoby i nie więcej niż 96 osób – dwa pojemniki w rozmiarze 240 l,
7) nie mniej niż 97 osób i nie więcej niż 144 osoby – trzy pojemniki w w rozmiarze 240 l,
8) nie mniej niż 145 osób i nie więcej niż 220 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l,
9) nie mniej niż 221 i nie więcej niż 316 osób - jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l i 2 pojemniki w rozmiarze 240
l,
10) nie mniej niż 317 i nie więcej niż 440 osób - jeden pojemnik w rozmiarze 2200 l.
18. Jeżeli na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
o których mowa w ust. 17, z pojemników do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych korzysta większa liczba
osób niż określona w ust. 17 pkt 10, pojemność pojemnika dla kolejnych osób korzystających
z pojemnika ustala się zgodnie z ust. 17.
19. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
o których mowa w ust. 11, 13, 15, 17, dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnych pojemności określonych dla
danej liczby osób korzystających z tych pojemników na danym rodzaju nieruchomości - stosowanie pojemników
do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych o pojemnościach innych niż określone w ust. 11, 13, 15, 17.
20. Dla pozostałych, niewymienionych w ust. 11, 13, 15, 17 nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, minimalną pojemność pojemników do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych ustala się zgodnie
z ust. 17.
21. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz typowych
pojemników, określonych w ust. 7, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki .
22. Ustala się, dla właścicieli nieruchomości, minimalną pojemność pojemników do zbiórki poszczególnych
kategorii odpadów posegregowanych, tj. papieru, makulatury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych, szkła, odpadów ulegających biodegradacji, w tym opakowań ulegających biodegradacji, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 5 osób - w rozmiarze 60 l,
2) nie mniej niż 6 i nie więcej niż 9 osób - w rozmiarze 110 l,
3) 10 osób – 120 l,
4) nie mniej niż 11 i nie więcej niż 20 osób – w rozmiarze 240 l,
5) nie mniej niż 21 i nie więcej niż 30 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 240 l i jeden pojemnik 120 l,
6) nie mniej niż 31 osób i nie więcej niż 40 osób – dwa pojemniki w rozmiarze 240 l,
7) nie mniej niż 41 i nie więcej niż 91 osób – jeden pojemnik w rozmiarze 1100 l,
23. Jeżeli z pojemnika do zbiórki odpadów posegregowanych, o których mowa w ust. 22, korzysta większa
liczba osób niż określona w ust. 22 pkt 7, pojemność pojemnika dla kolejnych osób korzystających z pojemnika
ustala się zgodnie z ust. 22.
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24. Dopuszcza się - przy zachowaniu minimalnych pojemności, określonych w ust. 22 pkt od 1 do 7 stosowanie do zbiórki odpadów komunalnych segregowanych pojemników o pojemnościach innych niż określone
w ust. 22.
25. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których
liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie worków do selektywnej zbiórki
odpadów.
§ 3. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące
warunków rozmieszczenia pojemników do zbiórki odpadów i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach nieruchomości z której zbierane są odpady lub
na terenie nieruchomości sąsiadującej po uzyskaniu zgody jej właściciela, w odpowiednio przygotowanych
miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych, w sposób nie
powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, takich jak cmentarze, ogrody
działkowe i targowiska, należy ustawiać w szczególności przy każdym wyjściu z tych nieruchomości.
3. W celu utrzymania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym i porządkowym
należy dokonywać mycia, odkażania i dezynfekcji tych pojemników.
4. W celu utrzymania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie technicznym zabrania się spalania
w nich jakichkolwiek odpadów oraz umieszczania w nich substancji i odpadów, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt
2.
5. W pasach dróg publicznych należy instalować kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych
o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, estetyczne i sprawne technicznie, których minimalna pojemność
wynosi 20 l.
6. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych należy dostosować do
intensywności i specyfiki ruchu pieszego.
§ 4. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące
częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący utrzymanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych,
spełniających wymagania regulaminu, z których to pojemników zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,
2) odpady komunalne segregowane typu papier i makulatura, metal, tworzywa sztuczne, szkło białe i szkło
kolorowe, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ulegające biodegradacji i opakowania ulegające
biodegradacji należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach do zbierania odpadów
segregowanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, lub należy przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów,
3) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które
znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania
odpadów,
4) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
5) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory na
zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.) lub zbierać do specjalnych pojemników ulokowanych w siedzibie Urzędu
Miejskiego i jednostkach podległych,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na
zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
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i elektronicznym (Dz. U., Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach, w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną odebrane
przez podmiot uprawniony wg ustalonego harmonogramu,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów
budowlanych, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez
właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
9) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać je
w wyznaczonych dniach, w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony wg
ustalonego harmonogramu,
10) odpady zielone w pierwszej kolejności należy zagospodarowywać we własnym zakresie
w kompostownikach przydomowych lub działkowych, a jeśli nie jest to możliwe, odpady te należy
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
3. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane oraz zebrane selektywnie odpady ulegające biodegradacji nie rzadziej niż jeden
raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do zalegania odpadów i przepełnienia pojemników, w których są
zbierane,
2) segregowane odpady komunalne typu papier i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do zalegania odpadów
i przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po
zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych,
4) odpady wielkogabarytowe według potrzeb i/lub według ustalonego harmonogramu,
5) odpady zielone – według potrzeb właścicieli nieruchomości,
6) przeterminowane leki i chemikalia – według potrzeb właścicieli nieruchomości,
7) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości,
9) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości,
10) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż
jeden raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy.
4. Odpady komunalne powstałe w czasie zorganizowanych imprez masowych właściciel nieruchomości
zobowiązany jest usuwać niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
5. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej
z zastrzeżeniem pkt 2,
2) w przypadku, gdy odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe, nieczystości
ciekłe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub kierować do przydomowej
oczyszczalni ścieków.
6. Nieczystości ciekłe z terenów nieruchomości gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych
należy usuwać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia tych zbiorników.
§ 5. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące innych
wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości można
zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości,
w kompostowniach przydomowych, w kompostownikach działkowych lub biogazowniach rolniczych.

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: F4B61245-ACA9-46CB-A5A6-D303D79A0551. Projekt
Strona 7

2. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych obowiązani są
do minimalizowania używania opakowań jednorazowych, oraz podejmowania działań zmierzających do
ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych sprzętów i przedmiotów.
§ 6. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące
obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia i/lub uciążliwości dla ludzi i otoczenia.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) utrzymywania zwierząt na terenie swojej nieruchomości,
2) zabezpieczenia nieruchomości, na terenie której utrzymywane jest zwierzę domowe w taki sposób, aby zwierzę
nie mogło się z niej wydostać,
3) utrzymywania zwierzęcia domowego w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia sanitarnego, zagrożenia
bezpieczeństwa oraz nie powodować szkód i uciążliwości dla otoczenia,
4) zapewnienia pełnego nadzoru nad tym zwierzęciem,
5) stosowania niezbędnych środków ochrony w trakcie przewożenia środkami publicznej komunikacji zbiorowej.
3. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) wyposażenie psa w obrożę,
2) wyprowadzanie psa wyłącznie na smyczy z zastrzeżeniem ust. 4, a w przypadku psów ras dużych
i olbrzymich, bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w
kagańcu,
3) zabezpieczenie nieruchomości, na terenie której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec
wydostaniu się psa poza jej granice oraz umieszczenie w widocznym miejscu przy wejściu na teren
nieruchomości tabliczki ostrzegawczej z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści,
4) stały i skuteczny nadzór nad psem.
4. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, posiada oznakowanie
umożliwiające identyfikację właściciela lub opiekuna, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy,
gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Zabrania się:
1) pozostawiać zwierzęta domowe na terenach publicznych bez nadzoru i opieki;
2) pozostawiać psy na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu.
7. Osoba utrzymująca zwierzę/-ta domowe zobowiązana jest do zorganizowania zbierania i usuwania zwłok
padłych zwierząt domowych oraz części tych zwłok poprzez zlecenie ich usunięcia specjalistycznej firmie lub
dostarczenie zwłok i ich części do najbliżej położonego grzebowiska zwłok zwierzęcych lub najbliżej położonej
spalarni zwłok zwierzęcych.
§ 7. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie
wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze gminy Wałbrzych dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków:
1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich budynków
mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 50 m, z zastrzeżeniem
pkt 5,
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2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakładów służby zdrowia, placówek
oświatowo–wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego
żywienia, obiektów o charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu religijnego oraz terenów sportowych
i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 200 m,
3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych nie może
być mniejsza niż 50 m,
4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu
pieszego nie może być mniejsza niż 7,5 m, z zastrzeżeniem pkt 5,
5) dopuszcza się zmniejszenie odległości o których mowa w pkt 1 i pkt 4 w przypadku uzyskania zgody
właścicieli nieruchomości graniczących z posesją,
6) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak odór lub hałas,
7) wybiegi dla zwierząt będą ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb
wybiegu,
8) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone
i usuwane będą zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich wymaga uzyskania zgody właściciela nieruchomości, lub wspólnoty
mieszkaniowej.
4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorodzinną,
2) na terenach o intensywnej zabudowie jednorodzinnej,
3) na terenach ogrodów przydomowych i rodzinnych ogrodów działkowych, o ile ich regulaminy nie stanowią
inaczej.
§ 8. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące
wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
1. Teren gminy Wałbrzych jest obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji.
2. Obowiązkowej deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku, tj. w okresie kwiecień/maj oraz październik/listopad
lub częściej, w zależności od występujących potrzeb, podlegają nieruchomości położone na terenie gminy
Wałbrzych.
3. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych lub innych,
Prezydent Miasta Wałbrzycha może zarządzić obowiązek deratyzacji w terminie innym niż określony w ust. 2.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 10. Traci moc uchwała Nr LIII/456/10 Rady Miejskiej Gminy Wałbrzych z dnia 24 czerwca 2010 roku
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wałbrzych (Dz.
Urz. Woj. Dolnośląskiego z 20 lipca 2010 r., Nr 133, poz. 2040).
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
Maria Anna Romańska
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Uzasadnienie
Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U., Nr 152, poz. 897) wprowadziła w treści art. 4 ust. 2 zmienianej ustawy, nowe
uregulowania dotyczące zakresu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie.
Regulamin określa szczegółowe wymagania w zakresie:
1) utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w granicach gminy Wałbrzych, w tym
wymagania dotyczące:
a) prowadzenia 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) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
c) mycia 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,
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) 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.
Konieczność dokonania zmian w regulaminie wynika z wprowadzenia nowych zasad organizacji systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie samorządów.
Ponadto ustawa nowelizująca, poprzez zmianę treści art. 4 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zobowiązuje radę gminy do dostosowania regulaminu utrzymania czystości
i porządku do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego
planu.
Sejmik Województwa Dolnośląskiego 27 czerwca 2012 r., podjął uchwałę nr XIV/616/12 w sprawie
uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012.
Niniejszy regulamin został dostosowany do zmienionych zapisów art. 4 ust. 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Dolnośląskiego 2012.
Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne.
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