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UCHWAŁA NR LIII/345/2018
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy
Na podstawie 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 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, uchwala się
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SZPROTAWY
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych stałych oraz odprowadzenia nieczystości ciekłych
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
2) prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów komunalnych: papieru, metalu,
tworzyw sztucznych, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z uwzględnieniem
bioodpadów, w tym odpadów zielonych, 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;
3) usuwania z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych
w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków poprzez gromadzenie doraźnie, w odrębnie
zamówionych kontenerach, odpadów budowlanych pochodzących z rozbiórki, wielkogabarytowych oraz
innych mogących spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe funkcjonowanie pojemnika na odpady
komunalne;
4) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu
pieszym i pojazdów, z zachowaniem swobodnego dostępu do wyznaczonych przejść dla pieszych oraz
urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i innych;
5) mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy
ulicznych, z koszy parkowych, a w przypadku ich braku zabierania nieczystości ze sobą, w celu uniknięcia
zaśmiecenia terenów użytku publicznego;
6) w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi może
odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
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a) miejsce mycia pojazdów na nieruchomości ma być wyposażone w ujęcie wody, o utwardzonej
nawierzchni ze spadkiem zapewniającym spływ wody do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika
bezodpływowego. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, iż
dotyczy tylko nadwozia samochodu;
b) miejsce naprawy pojazdów na nieruchomości ma być utwardzone, a powstałe odpady w zależności od
ich rodzaju należy gromadzić i pozbywać się w sposób przewidziany w przepisach szczególnych.
Naprawy pojazdów samochodowych mogą odbywać się wyłącznie pod warunkiem wykonywania
drobnych napraw;
c) mycie i naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalne 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.
§ 2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 80 l;
2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l i kontenery o pojemności od 6 m3 do 10 m3 na odpady
zmieszane;
3) pojemniki o pojemności 1100 l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, papieru, plastiku;
4) kontenery o pojemności 6 m3, 7 m3 i 8 m3 przeznaczone na odpady budowlane;
5) kontenery o pojemności 6 m3 i 7 m3 i 8 m3 na odpady wielkogabarytowe;
6) worki/pojemniki o pojemności 120 l i 240 l do zbierania odpadów selektywnych.
§ 3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach.
§ 4. Ustala się, że na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane.
§ 5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady komunalne
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców, uwzględniając następujące
normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:
1) od 1 do 4 osób – pojemnik o poj. 120 l;
2) od 5 do 8 osób – pojemnik o poj. 240 l;
3) od 9 do 12 osób – pojemnik o poj. 120 l i pojemnik o poj. 240 l;
4) od 13 do 16 osób – 2 pojemniki o poj. 240 l.
§ 6. Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych przez mieszkańców na których powstają odpady
komunalne (prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający
ogródkami działkowymi) zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych
potrzeb zgłoszonych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości do burmistrza, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do
miesięcznego cyklu odbioru:
1) dla szkół wszelkiego typu – co najmniej 15 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli - co najmniej 10 l na każde dziecko i pracownika;
3) 20 l na każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego o profilu spożywczym, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem - 120 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych - 15 l na każdy m2 powierzchni lokalu;
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6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – 10 l na każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu;
8) dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 30 l na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych 30 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;
10) dla pozostałych lokali handlowych 10 l na każdy m2 powierzchni użytkowej lokalu, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal.
§ 7. Właściciel nieruchomości nie zamieszkałej ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w co najmniej
jeden pojemnik o pojemności 120 l do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.
§ 8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić i oddawać w następujący
sposób:
1) odpady ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone:
a) w workach/pojemnikach muszą być wystawione w terminie ustalonym z wykonawcą, na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na wsi;
b) w zabudowie wielorodzinnej w workach/pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych
w miejscach umożliwiających dostęp wykonawcy. Odbierane – według harmonogramu;
c) lub dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
d) lub w przydomowych kompostownikach,
2) papier:
a) w workach/pojemnikach muszą być wystawione w terminie ustalonym z wykonawcą, na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na wsi;
b) w zabudowie wielorodzinnej w workach/pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych
w miejscach umożliwiających dostęp wykonawcy. Odbierane – według harmonogramu;
c) lub dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
3) tworzywa sztuczne:
a) w workach/pojemnikach muszą być wystawione w terminie ustalonym z wykonawcą na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na wsi;
b) w zabudowie wielorodzinnej w workach/pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych
w miejscach umożliwiających dostęp wykonawcy. Odbierane – według harmonogramu;
c) lub dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
4) szkło:
a) w workach/pojemnikach muszą być wystawione w terminie ustalonym z wykonawcą na chodnik lub
ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i na wsi;
b) w zabudowie wielorodzinnej w workach/pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów ustawionych
w miejscach umożliwiających dostęp wykonawcy. Odbierane – według harmonogramu;
c) lub dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
5) odpady niebezpieczne:
a) zużyte baterie – dostarczane do szkół, placówek handlowych, wyposażonych w odpowiednie pojemniki
lub do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
b) zużyte akumulatory - dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
c) przeterminowane leki – wytypowane apteki lub dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów
komunalnych;
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d) chemikalia - dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
6) odpady wielkogabarytowe:
a) odbierane według harmonogramu;
b) dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
7) zużyte opony:
a) odbierane według harmonogramu;
b) poprzez dostarczenie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
8) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ramach płaconej przez właścicieli nieruchomości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości do 200 kg rocznie:
a) na indywidualne zgłoszenia;
b) poprzez dostarczenie do punków selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
c) większe ilości – będą odbierane za dodatkową opłatą, na indywidualne zgłoszenia,
9) odpady elektryczne i elektroniczne:
a) odbierane według harmonogramu;
b) dostarczane do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych,
10) metal - poprzez dostarczenie do punków selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.
§ 9. Odbieranie odpadów komunalnych, odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez gminę
z podmiotem odbierającym odpady komunalne.
§ 10. Wysegregowane odpady usuwane są z nieruchomości nieodpłatnie dla właścicieli nieruchomości
przez wykonawcę pod warunkiem prawidłowego ich segregowania oraz gromadzenia w workach/pojemnikach.
§ 11. W przypadku stwierdzenia mieszania odpadów zebranych selektywnie lub zanieczyszczenia ich
innymi odpadami komunalnymi, wykonawca zgłasza ten fakt do burmistrza.
§ 12. Właściciel nieruchomości, która nie mogła zostać podłączona do kanalizacji miejskiej, wyposaża
nieruchomość w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe i dostosowuje wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, bez dopuszczenia do
przepełnienia (dotyczy to również przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków ).
§ 13. Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na
jakie są przeznaczone, a więc:
1) zielony - na szkło,
2) niebieski - na papier,
3) żółty - na opakowania z plastiku,
4) w zależności od odbiorcy – baterie,
5) brązowy – biodegradowalne.
§ 14. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo–usługowe, przystanki komunikacji,
parki są przez właścicieli nieruchomości obowiązkowo wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne,
zgodnie z następującymi zasadami:
1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać
150 m;
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma – to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku.
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§ 15. Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady komunalne oraz z wyselekcjonowanymi
odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników wykonawcy bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać
je w dniu odbioru, zgodnie z terminem ustalonym z wykonawcą, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości.
§ 16. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego wykonawcy w celu ich
opróżnienia.
§ 17. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości i w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca ma obowiązek okresowego mycia pojemników, w szczególności
w okresie letnim.
§ 18. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów
z działalności gospodarczej.
§ 19. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.
§ 20. Do pojemników na papier (kolor niebieski) zabrania się wrzucać:
1) opakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu,
2) kalki technicznej,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
§ 21. Do pojemników na szkło (kolor zielony) zabrania się wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych.
§ 22. Do pojemników na tworzywa sztuczne (kolor żółty) zabrania się wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.
§ 23. Do pojemników przeznaczonych na odpady niebezpieczne (baterie, przeterminowane leki) zabrania
się wrzucać wszelkich innego rodzaju odpadów.
§ 24. Do pojemników na odpady wielkogabarytowe zabrania się wrzucać:
1) odpadów niebezpiecznych,
2) odpadów biodegradowalnych,
3) zmieszanych odpadów komunalnych,
4) odpadów budowlanych.
§ 25. Do pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne zabrania się wrzucać:
1) odpadów niebezpiecznych,
2) zmieszanych odpadów komunalnych,
3) odpadów budowlanych.
§ 26. Zabrania się mieszania odpadów wysegregowanych.
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§ 27. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
Rozdział 3.
Częstotliwości i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 28. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się:
1. Stałe odpady komunalne zmieszane muszą być usuwane z terenu nieruchomości w terminach
uzgodnionych z wykonawcą, z częstotliwością co najmniej:
a) na terenie wiejskim – co najmniej dwa raz w miesiącu,
b) na terenie miasta – co najmniej raz w tygodniu,
c) w okresie letnim, w przypadku wysokich temperatur powietrza, z uwagi na potencjalne zagrożenie
epidemiologiczne, na terenie miasta z terenu nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa
razy w tygodniu.
2. Prowadzenie selektywnej zbiórki niżej wymienionych odpadów odbieranych przez wykonawcę:
1) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone z częstotliwością:
a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
- na terenie wiejskim – co najmniej 2 razy w miesiącu,
- na terenie miasta - co najmniej 4 razy w miesiącu;
b) w okresie od 1 listopada do 31 marca z częstotliwością:
- na terenie wiejskim – 1 raz w miesiącu;
- na terenie miasta - 1 raz w miesiącu,
2) papier:
a) na terenach wiejskich – w cyklu co najmniej miesięcznym;
b) na terenie miasta – w cyklu co najmniej miesięcznym,
3) tworzywa sztuczne:
a) na terenach wiejskich – w cyklu co najmniej miesięcznym;
b) na terenie miasta - w cyklu co najmniej miesięcznym,
4) szkło:
a) na terenach wiejskich – w cyklu co najmniej miesięcznym;
b) na terenie miasta – w cyklu co najmniej miesięcznym,
5) odpady niebezpieczne:
a) zużyte baterie – szkoły, placówki handlowe, wyposażone w odpowiednie pojemniki - raz w miesiącu lub
indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni robocze;
b) przeterminowane leki – wytypowane apteki – na zgłoszenie przekazane wykonawcy lub indywidualne
przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
c) chemikalia – indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni
robocze;
d) zużyte akumulatory – indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych
– w dni robocze;
e) metal: indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni robocze,
6) odpady elektryczne i elektroniczne:
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a) od mieszkańców wsi - zgodnie z harmonogramem – dwa razy w roku lub indywidualnie przekazane do
punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni robocze;
b) w miastach w zabudowie jednorodzinnej, a także wielorodzinnej - zgodnie z harmonogramem – dwa
razy w roku lub indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni
robocze,
7) odpady wielkogabarytowe odbierane będą:
a) od mieszkańców wsi - zgodnie z harmonogramem – dwa razy w roku lub indywidualnie przekazane do
punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni robocze;
b) w miastach w zabudowie jednorodzinnej, a także wielorodzinnej - zgodnie z harmonogramem – dwa
razy w roku lub indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni
robocze,
8) opony:
a) od mieszkańców wsi - zgodnie z harmonogramem – dwa razy w roku lub indywidualnie przekazane do
punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni robocze;
b) w miastach w zabudowie jednorodzinnej, a także wielorodzinnej - zgodnie z harmonogramem – dwa
razy w roku lub indywidualne przekazanie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych – w dni
robocze,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ramach płaconej przez właścicieli nieruchomości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości do 200 kg rocznie, będą odbierane:
a) na indywidualne zgłoszenia;
b) poprzez dostarczenie do punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych;
c) większe ilości – będą odbierane za dodatkową opłatą, na indywidualne zgłoszenia.
§ 29. Opróżnianie zbiorników na nieczystości ciekłe odbywać musi się z częstotliwością gwarantującą
zabezpieczenie przed ich przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód podziemnych,
na podstawie umowy z podmiotem uprawnionym.
§ 30. W przypadku zapotrzebowania na dodatkowy wywóz odpadów poza ustaloną częstotliwością
właściciel nieruchomości winien zgłosić ten fakt wykonawcy.
§ 31. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych stałych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) w mieście w centrum wyznaczonymi ulicami: Głogowska, Bronka Kozaka, Basztowa, Katedralna,
Generała Świerczewskiego, Sądowa, Pl. Ewangelicki i Targowa - w okresie sezonu trwającego od początku
maja do końca września – trzy razy w tygodniu;
2) w mieście w centrum jak wyżej poza sezonem – dwa razy w tygodniu;
3) w mieście poza centrum – raz w tygodniu;
4) na obszarach wiejskich – dwa razy w miesiącu;
5) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.
§ 32. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię
terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz
w tygodniu.
§ 33. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani
usuwać odpady codziennie.
§ 34. Usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się w zależności od potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
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§ 35. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
§ 36. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 37. Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych;
3) osiągnięcie określonych w przepisach szczególnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 38. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do stałego dozoru oraz zachowania środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi.
§ 39. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) prowadzenie na smyczy psów stwarzających
i niebezpiecznych dodatkowo w kagańcu;

zagrożenie,

a psów wykazujących

agresywność

2) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na chodnikach,
jezdniach, placach, parkingach i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku. Nie dotyczy to
osób niewidomych i niedowidzących.
§ 40. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się prowadzenia hodowli zwierząt domowych,
która pogarsza warunki zdrowotne, sanitarne i porządkowe otoczenia lub powoduje zanieczyszczenia
powietrza, gleby, wody i inne uciążliwości.
§ 41. Uwolnienie od stałego dozoru psów i innych zwierząt domowych, dozwolone jest tylko
w następujących przypadkach:
1) gdy są one na uwięzi;
2) znajdują się na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie.
§ 42. W miejscach mało uczęszczanych przez ludzi dopuszcza się zwolnienia psa z uwięzi i kagańca, pod
warunkiem pełnej kontroli jego zachowania przez właściciela.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 43. Kto utrzymuje zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do zapewnienia im opieki i właściwych
warunków bytowania.
§ 44. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych
cierpień.
§ 45. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej w następujących obszarach gminy:
1) na terenie miasta Szprotawy - na obszarze wyznaczonym ulicami: Odrodzonego Wojska Polskiego,
Koszarowa, Słowackiego, Kopernika, Kolejowa, Kożuchowska, Ceglana, Kościuszki, Młynarska,
Krasińskiego i Konopnickiej;
2) na terenie całej gminy – w promieniu 50 m od budynków wielorodzinnych, urzędów, organów
administracji, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

–9–

Poz. 934

– oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, obiektów sakralnych, ośrodków handlowych, hoteli, stref
przemysłowych;
3) wewnątrz mieszkań i pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi;
4) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice,
komórki, garaże, balkony;
5) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków.
§ 46. Dopuszcza się posiadanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, innych
niż wymienione § 45, wyłącznie:
1) na działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi;
2) przydomowy chów drobiu, królików oraz pszczół w ilości nie większej niż:
a) króliki i drób – do 20 szt.
b) ule – do 10 szt.
§ 47. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani
są przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości, gromadzić i usuwać zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
3) nie powodować uciążliwości zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy przeprowadzania.
§ 48. Wyznacza się obszary na terenie gminy Szprotawa podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, gospodarczymi i inwentarskimi na
obszarach miasta Szprotawy oraz wsi: Bobrowice, Borowina, Cieciszów, Długie, Dziećmiarowice,
Dzikowice, Henryków, Kartowice, Leszno Dolne, Szprotawka, Leszno Górne , Biernatów, Kopanie,
Buczek, Nowa Kopernia, Polkowiczki, Pasterzowice, Sieraków, Siecieborzyce, Rusinów, Wiechlice,
Witków;
2) budynki mieszkalne na terenie osiedli oraz w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
z pomieszczeniami przynależnymi tj.: piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie;

wraz

3) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty;
4) budynki szkół i internatów;
5) obiekty służby zdrowia;
6) obiekty urzędów i instytucji.
§ 49. Deratyzacja na obszarach, o których mowa w § 48 przeprowadzana będzie w obiektach, w których
stwierdzono występowanie gryzoni, przynajmniej jeden raz w roku, w drugiej połowie października.
§ 50. Tracą moc uchwały:
1) nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie: Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 1440 z dnia 6 lipca 2016 r.;
2) nr XXX/193/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały
Nr XXVIII/176/2016 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawy, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z 2016 r. pozycja 1781 z dnia 7 września 2016 r.
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§ 51. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Skawiński

