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                                                                                                           Załącznik do Uchwały nr XXXII/244/2013  
   z dnia 6 marca 2013r. 

                                                                                                             Rady Miejskiej w Leśnej  
 
                                                                                                
                              

Regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Leśna 

 
ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
 
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna, 
w szczególności dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,  
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 dla 
Województwa Dolnośląskiego 2012; 
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) budynku gospodarczym – należy przez to rozumieć, zgodnie z zapisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn. zm.), budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych 
oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących 
mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji 
indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do 
przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych; 
2) chowie zwierząt – rozumie się to pojęcie w sposób, w jaki zostało ono użyte w ustawie z 
16 września 2011 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.), 
a więc są to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł prawny 
oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, albo działalność człowieka polegającą na 
utrzymywaniu zwierząt w celu wykorzystania ich cech użytkowych dla zaspokojenia różnych 
potrzeb, także w celach hobbystycznych; chów zwierząt polega na zapewnieniu zwierzętom 
prawidłowych warunków bytowania, rozwoju i rozrodu, dzięki którym możliwy jest pełny 
rozwój pożądanych cech; 
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3) deklaracji - rozumie się przez to deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości uchwaloną przez Radę 
Miejską Leśnej, 
4) gminie – należy przez to rozumieć gminę Leśna; 
5) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych na terenie gminy, określający częstotliwość ich odbierania, o którym mowa w 
uchwale Rady Miejskiej Leśnej  w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i 
zagospodarowaniu tych odpadów; 
6) hodowli zwierząt – zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych 
(genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i 
hodowlanej zwierząt gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia, prowadzone 
w warunkach prawidłowego chowu (ustawa z 27 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i 
rozrodzie zwierząt gospodarskich – Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.); 
7) kompostowniku – rozumie się przez to specjalne urządzenie służące do kompostowania 
odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z późn. zm.); 
8) kompostowaniu (organiczny recykling) – rozumie się przez to zgodnie z treścią załącznika 
nr 5 do ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. 
zm.), proces odzysku R3, czyli recykling lub regenerację substancji organicznych, które nie są 
stosowane jako rozpuszczalniki (włączając kompostowanie i inne biologiczne procesy 
przekształcania). 
9) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć 
przez to dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z 24 grudnia 2010 r. (M. P. 
Nr 101, poz.1183); 
10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki w rozumieniu zapisów 
ustawy; 
11) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z zapisami ustawy z 
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
12) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z zapisami ustawy, a więc nieruchomości, na których 
człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek; 
13) odpadach – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z 
kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach    (Dz. 
U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć 
się lub do ich pozbycia się jest obowiązany; 
14) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję 
odpadów pochodzących z remontów, które nie są objęte przepisami ustawy z  7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.); 
15) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 
gospodarstwach domowych (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. z 2010 r. Nr 
185, poz. 1243 z późn. zm.); 
16) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady w rozumieniu zapisów 
ustawy o odpadach; 
17) odpadach opakowaniowych- należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 
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opakowania z  blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 
strumieni składających się na odpady komunalne, 
18) odpadach posortowniczych – należy rozumieć przez to odpady pozostałe po 
wysortowaniu odpadów wymienionych w treści ustawy; 
19) odpadach ulegających biodegradacji – należy rozumieć przez to, zgodnie z treścią 
ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243 z późn. zm.) 
oraz zgodnie z KPGO 2014 następujące odpady komunalne ulegające biodegradacji: 
     a) papier i tektura, 
     b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, 

c)  odpady z terenów zielonych, 
d) odpady kuchenne i ogrodowe, 
e) drewno, 
f) odpady wielomateriałowe, 
g) frakcję drobną < 10 mm (30%); 

20) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 
komunalnych wymienionych w treści ustawy, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze 
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie 
zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga 
jednostkowa przekracza 50 kg; 
21) odpadach zielonych – rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne 
pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów 
pochodzących z czyszczenia ulic i placów (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach – Dz. U. 
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.); 
22) odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, 
zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w 
części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich 
wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy (ustawa z 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 
23) poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania (dalej – redukcja) – należy go rozumieć zgodnie z zapisem  
ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego, 
24) poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk) 
– należy go rozumieć zgodnie z zapisem ustawy i stosownego rozporządzenia 
wykonawczego; 
25) punkcie selektywnej zbiórki odpadów – należy rozumieć miejsca, o których mowa w 
treści ustawy. Informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dostępna 
będzie na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Leśnej.  
26) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący 
działalność w zakresie wymienionym w treści ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie 
zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz 
zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne 
od właścicieli, wpisany do rejestru działalności regulowanej; 
27) recyklingu – rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu 
substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania 
substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też 
recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii (ustawa z  27 kwietnia 2001r. o odpadach 
– Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 
28) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany 
strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie 
rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym 
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charakterem (ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z 
późn. zm.); 
29) systemie gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to wszelkie 
skoordynowane działania zmierzające do realizacji opisanych w treści ustawy z  27 kwietnia 
2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) zasad gospodarowania 
odpadami, a więc zapobieganie i ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku lub 
recykling, wreszcie unieszkodliwianie; system obejmuje więc wszystkie czynności 
realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a więc selektywne zbieranie, dalej odbiór, 
transport i zbieranie dokonane przez operatora, wreszcie odzysk, recykling i 
unieszkodliwianie realizowane przez podmioty wyspecjalizowane i regionalną instalację; 
zarządzający systemem jest także jego elementem; 
30) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391); 
31) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, zgodnie 
z treścią ustawy;  
32) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - należy rozumieć przez to 
dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego 27 czerwca 2012 roku 
uchwałą nr XXIV/616/12;   
33) zabudowie jednorodzinnej – należy to rozumieć zgodnie z zapisami rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z późn zm.); 
34) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się 
budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego, 
zapisanej w treści rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.); 
35) zasadach gospodarowania odpadami – rozumie się je zgodnie z zapisami ustawy z 27 
kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 
36) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie, w szczególności 
umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu 
przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania (ustawa o 
odpadach – Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.); 
37) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć zbiornik w rozumieniu treści 
ustawy; 
38) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza (ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – 
tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.); 
39) zwierzętach gospodarskich – należy to rozumieć zgodnie z treścią ustawy z 29 czerwca 
2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, 
poz. 921 z późn. zm.); 
 

ROZDZIAŁ II 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 
§ 3 

 
Wprowadza się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujące: 
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1. Prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w związku 
z czym ustala się: 
1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym regulaminie 
w Rozdziale III, pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 
2) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie, polegający na: 
a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów 
komunalnych, według zasad określonych w § 5, 
b) zbieraniu odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości 
i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców  w sposób opisany w niniejszym regulaminie w 
Rozdziale III, 
c) zamiataniu, grabieniu, zmywaniu itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości 
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, mającym na celu utrzymanie ich 
należytego stanu sanitarno-higienicznego, 
d) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy 
w terminach wyznaczonych harmonogramem. 
2.Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, polegające na: 
1) uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także 
części nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np. z podwórzy, przejść, bram itp. 
(przy czym należy tę czynność realizować w sposób niezakłócający ruch pieszych i 
pojazdów) oraz posypać piaskiem chodnik; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na 
skraju chodnika tak, by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; 
2) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości 
po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem dróg. 

 
§ 4 

 
Ustala się zakaz dotyczący mycia pojazdów samochodowych oraz wykonywania 
doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych polegający na: 
1) myciu pojazdów samochodowych w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, a  

w szczególności: 
a) na chodnikach, ulicach i terenach zielonych, 
b) na terenach leśnych, 
c) w pobliżu  zbiorników wodnych, rzek i strumieni,  
   z zastrzeżeniem ust. 2; 

 2) dopuszczeniu mycia pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami na terenie 
własnej nieruchomości lub za zgodą właściciela innej nieruchomości, jedynie  
w miejscach o utwardzonym podłożu,  pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane 
są  do kanalizacji  lub zbiornika bezodpływowego; 

3) dopuszczeniu wykonywania doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych, 
które mogą się odbywać wyłącznie na utwardzonym podłożu, w sposób uniemożliwiający 
skażenie gleby lub wód powierzchniowych i podziemnych oraz pod warunkiem, że 
powstające odpady zbierane będą w pojemnikach do tego przeznaczonych.                             
Drobne naprawy są dozwolone poza warsztatami tylko wtedy, gdy właściciel nieruchomości 
wyraził na to zgodę i nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady 
są właściwie gromadzone i usuwane. 
 

§ 5 
 

Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i 
odbierania odpadów polegające na: 
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1) wyposażeniu w pojemniki, stojaki do worków oraz worki  do prowadzenia selektywnej 
zbiórki  przez właściciela nieruchomości. 
2) umieszczeniu pojemników w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających 
wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690); 
3) prowadzeniu selektywnego zbierania na terenie wszystkich nieruchomości zamieszkałych 
następujących frakcji odpadów komunalnych, pogrupowanych w zbiorczych pojemnikach do 
selektywnej zbiórki odpadów tj.: 
a) papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma oraz opakowania 
biodegradowalne), 
b) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 
c) szkła, 
d) odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów zielonych; 
4) dostarczeniu odpadów do granicy nieruchomości lub w przypadku braku możliwości 
dojazdu do tej nieruchomości do trasy przejazdu przedsiębiorcy zgodnej z ogłoszonym 
harmonogramem; 
5) zbieraniu bioodpadów, w tym odpadów zielonych z ogrodów i parków ze wszystkich 
rodzajów zabudowy i wszystkich rodzajów nieruchomości. W zabudowie zagrodowej i 
jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika 
o minimalnej pojemności 350 l na 500 m2 terenu działki. Pozostali właściciele nieruchomości 
przekazujący przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji, obowiązani są gromadzić je w 
pojemnikach o pojemności 120 l koloru brązowego na posesjach jednorodzinnych i 1100 l na 
pozostałych nieruchomościach.  
6) prowadzeniu selektywnej zbiórki bioodpadów we własnym kompostowniku, pod 
warunkiem  wykazania  w złożonej deklaracji, wraz z zobowiązaniem, polegającym na  
indywidualnym selektywnym zbieraniu bioodpadów oraz wykorzystywaniu dla własnych 
potrzeb lub przekazywaniu do wykorzystania przedsiębiorcy; 
7) tworzeniu gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w których w 
ramach zryczałtowanej opłaty za zagospodarowanie odpadów będą przyjmowane 
indywidualnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych posegregowane 
odpady: przeterminowane leki i chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe 
itp., zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym 
wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będący na 
wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
drobnych odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon. Informacja o 
punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie podana w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie Gminy Leśna; 
8) odbieraniu przez przedsiębiorcę świadczącego usługę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych bezpośrednio z nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, które 
powstały w gospodarstwie domowym w wyniku prowadzenia drobnych prac nie 
wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, po uprzednim zgłoszeniu przez 
właściciela nieruchomości tego faktu w Urzędzie Miejskim w Leśnej, oraz po zamówieniu u 
przedsiębiorcy odpowiedniego kontenera; 
9)właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór tych odpadów z podmiotem 
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Leśna; 
10) właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania 
obowiązków wskazanych w §11, poprzez okazanie umowy zawartej z podmiotem 
odbierającym odpady komunalne, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej na 
terenie Gminy Leśna, oraz faktur i rachunków potwierdzających wykonanie usługi.  
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 §6 
 

Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych polegające 
na: 
1) wybudowaniu zbiornika bezodpływowego i dostosowaniu jego wielkości do liczby osób 
stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób, aby nie nastąpił 
ich wypływ ze zbiornika na powierzchnię ziemi, do wód lub gruntu - w przypadku, gdy 
właściciel nieruchomości nie ma możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej; 
2) wyliczeniu normatywnych ilości nieczystości płynnych wg zużycia wody (wskazanie 
wodomierza); w przypadku obiektów nie wyposażonych w wodomierze - przyjęciu zużycia 
wody wg norm określonych w  rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 
 

§ 7 
 

Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości, polegające na: 
1) obowiązku natychmiastowego usunięcia przez przedsiębiorcę zanieczyszczeń 
powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 
płynnych;  
2) obowiązku zorganizowania przez przedsiębiorcę odbioru i transportu odpadów oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu 
drogowego; 
3) obowiązku zorganizowania przez przedsiębiorcę odbioru i transportu odpadów oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych według tras i w terminach wyznaczonych 
harmonogramem; 
3) obowiązku usunięcia lub przestawienia przez właścicieli pojazdów mechanicznych 
parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości w taki sposób, aby nie utrudniać 
przejazdu i ładowania zawartości pojemników na odpady zmieszane i posortownicze w dniu 
określonym w harmonogramie.  

§ 8 
 

W poszczególnych rodzajach pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów zabrania się umieszczać niżej wymienionych odpadów:  
1)  w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury : 
-opakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu, 
-kalki technicznej, 
-prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów; 
2) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła: 
- ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), 
- luster, 
- szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 
- szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 
- szyb samochodowych; 
3) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i 
opakowań wielomateriałowych : 
- tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 
- opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 
- opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, 
- opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak; 
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4) w przydomowych kompostownikach oraz pojemnikach przeznaczonych do selektywnej 
zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady 
zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. 
 
 

ROZDZIAŁ III 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 
 

§ 9 
 
1) Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości na których powstają odpady komunalne: 
a) pojemniki  na odpady zmieszane i posortownicze o  pojemności  110 l, 120 l, 240 l,  1100 l, 
b) pojemniki na odpady segregowane o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l, 2500 l, 
c) kompostowniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji 
o minimalnej pojemności 350 l na 500 m2 działki, 
d) kosze  uliczne  o minimalnej pojemności 35 litrów, 
e) worki o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa  LDPE o grubości minimum 0,06 
mm o minimalnej pojemności 110 litrów; 
2) Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania 
kolorystyczne pojemników i worków odpowiadające następującemu przeznaczeniu: 
a) zielony na szkło i opakowania szklane, 
b) niebieski na makulaturę (papier i tekturę) 
c) żółty na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu  
d) brązowy na odpady biodegradowalne; 

 3) pojemniki na odpady muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, muszą 
być wyposażone w szczelną pokrywę zabezpieczającą przed dostępem zwierząt i opadami 
atmosferycznymi; 

4) pojemniki na odpady komunalne powinny mieć stałą lokalizację zapewniającą dojazd do 
nich samochodem specjalistycznym oraz zapewniającą swobodne dojście dla pracowników 
podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości; winny być ustawione w miejscu 
widocznym w pobliżu granicy nieruchomości; w przypadku braku możliwości dojazdu do 
nieruchomości odpady powinny zostać dostarczone do trasy przejazdu przedsiębiorcy zgodnej 
z ogłoszonym harmonogramem 
5) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza minimalną objętość 
pojemników na odpady, w którą musi wyposażyć nieruchomość, jako iloczyn wskaźnika 
wytwarzania odpadów, uwzględniając normatywy określone w uchwale Rady Miejskiej w 
Leśnej w  sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Leśna i zagospodarowania tych 
odpadów oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość;  
6) na obszarach zabudowy wielorodzinnej wskazane jest łączne określanie pojemności 
pojemników; 
7) miejsca publiczne takie, jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji są obowiązkowo 
wyposażone przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny 
komunikacji publicznej w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:  
- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma - to w 
sąsiedztwie oznaczenia przystanku, 
- wielkość koszy ulicznych została określona w ust.1 pkt. d. 
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§ 10 
 

Ustala się zasady dla organizatora  imprezy lub zgromadzenia o charakterze 
publicznym  polegające na: 

1) obowiązku wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość 
pojemników na odpady stałe wg zasady: dla  20 osób uczestniczących w imprezie lub 
zgromadzeniu o charakterze publicznym należy zapewnić 110l oraz zapewnienie 
odpowiedniej liczby szaletów przenośnych wg zasady: na 100 osób jeden szalet, jeżeli czas 
jej trwania nie przekracza 4 godzin. Jeżeli czas trwania imprezy lub zgromadzenia o 
charakterze publicznym jest dłuższy, liczbę tę należy zwiększyć o 50% w stosunku do liczby 
podanej powyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; 
2) obowiązku oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu 
imprezy. 
 

ROZDZIAŁ IV 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 
 

§ 11 
 
1. Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: 
1) odpady zmieszane – co najmniej raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 
pojemników, 
2) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – każda z wymienionych trzech frakcji osobno – co najmniej raz w 
miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników 
3) bioodpady - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym 
(od 1 listopada do 31 marca) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do 
przepełnienia pojemników. 
 

§ 12 
 
Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i osadników oczyszczalni przydomowych: 
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na 
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, 
2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z 
ich pojemności i tempa zapełnienia, jednak nie powinny być opróżniane rzadziej niż raz na 
kwartał, lub zgodnie z instrukcją eksploatacji.   
 
 

ROZDZIAŁ V 
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

 
§ 13 

 
1. Według Krajowego Programu Gospodarki Odpadami 2014 w gospodarce odpadami 
komunalnymi przyjęto następujące cele polegające na: 
1) objęciu zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych od wszystkich 
mieszkańców najpóźniej do 2015 r.; 
2) objęciu wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej 
do 2015 r.; 
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3) zmniejszeniu ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
a) w 2013 r. więcej niż 50%, 
b) w 2020 r. więcej niż 35% 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

          4) zmniejszeniu masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych 
odpadów do końca 2014 r.; 

          5) przygotowaniu do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych,  
przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych 
oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z 
gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r. 
2. Inne wymagania wynikające z WPGO polegające na zagospodarowaniu odpadów 
komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Lubaniu – 
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich przy ul. Bazaltowej 1 w Lubaniu. W 
przypadku awarii RIPOK w Lubaniu instalacją zastępczą do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych są instalacje w Trzebieniu ul. Spacerowa 24 oraz w 
Jędrzychowicach w gminie Zgorzelec. 
 

ROZDZIAŁ VI 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

 
§ 14 

 
Do obowiązków właścicieli utrzymuj ących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej 
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, polegających na: 
1) prowadzeniu każdego psa na uwięzi z nałożonym kagańcem poza obszarem własnej 
nieruchomości; 
2) zapewnieniu stałego i skutecznego dozoru; 
3) zachowaniu środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych 
zwierząt;  
4) prowadzeniu wyłącznie przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących 
wzbudzać zagrożenie dla otoczenia, pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad 
nimi kontroli; 
5) zwalnianiu przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości 
jedynie w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie 
jej przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich. Nieruchomość musi być 
odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem. 
 

ROZDZIAŁ VII 
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 
 

§ 15 
 
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności 
publicznej, punktach handlowych, terenach przemysłowych, ogrodach działkowych 
i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej. 
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2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami. 
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich pod warunkiem, iż wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, 
w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której 
jest prowadzona. 
 

ROZDZIAŁ VIII 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 
§ 16 

 
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi i jednorodzinnymi 
są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji w miarę potrzeb. 
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz 
Leśnej, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary 
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz odpowiednim zarządzeniem, wyznaczy terminy 
jej przeprowadzenia.  
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Uzasadnienie 
 
             Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie 
ustawowego upoważnienia, wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 
zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia: 
1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierani odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 
3. częstości i sposobu pozbawiania 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 utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach, 
7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzenia.  

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. ustawy Rada Gminy winna dostosować Regulamin do 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami dla województwa 
dolnośląskiego 2012 został przyjęty Uchwałą Nr XXIV/617/12  z dnia 27 czerwca 2012 roku, 
a wszedł w życie 15 września 2012 r.  
Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa 
dolnośląskiego. 
          Zmiana uchwały związana jest z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach z dnia 25 stycznia 2013 roku.  
         Regulamin jest aktem prawa miejscowego. 
 
 


