Elektronicznie podpisany przez:
TOBIASZ FRYTZ; GMINA KARPACZ
dnia 9 marca 2020 r.

UCHWAŁA NR XX/218/20
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815, 1571) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 1579, z 2020 r. poz. 150), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, uchwala się, co
następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego.
z 2017 r. poz. 2666).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Karpacza
Tobiasz Frytz
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Załącznik do uchwały Nr XX/218/20
Rady Miejskiej Karpacza
z dnia 9 marca 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARPACZ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz, zwany dalej regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz, zwanej dalej
Gminą.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
2) właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć właściciela w rozumieniu nadanym przez
art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
3) PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie
z treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, gdzie należy przekazywać wyznaczone grupy odpadów wskazane
w niniejszym regulaminie; PSZOK znajduje się na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami Sp. z o. o. w Ściegnach-Kostrzycy;
4) gniazda - należy przez to rozumieć ogólnodostępne pojemniki do segregacji odpadów, zlokalizowane
na terenie Gminy;
5) nieczystościach
ciekłych
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

-

6) zbiornikach
bezodpływowych
w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;

należy
-

przez

należy

to

przez

rozumieć
to

rozumieć

nieczystości

określone

zbiorniki

określone

7) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122 ze zm.);
8) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2132).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2.
1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem zbierania
odpadów.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego
stanu sanitarno - higienicznego na terenie nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych
w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych
odpadów,
2) prowadzenie selektywnego zbierania wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
poprzez wydzielenie następujących frakcji odpadów:
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a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
c) metale i tworzywa
i wielomateriałowe,

sztuczne,

w tym

opakowaniowe

z metali,

tworzyw

sztucznych

d) bioodpady,
e) popiół,
f) odpady niesegregowane (zmieszane) tzn. odpady resztkowe powstałe po segregacji.
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie podmiotowi obsługującemu gminę w tym zakresie
lub do gniazd, PSZOK.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia z odpadów komunalnych następujących
frakcji odpadów:
1) przeterminowane leki;
2) chemikalia;
3) odpady niebezpieczne;
4) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
5) zużyte baterie i akumulatory;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady wielkogabarytowe;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) odzież i tekstylia
i przekazania ich zgodnie z §12 ust. 8-18 regulaminu.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości,
poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego.
2. Śnieg, błoto, lód i inne zanieczyszczenia odgarnięte z części nieruchomości służących do użytku
publicznego winny być złożone wzdłuż krawężnika oddzielającego chodnik od jezdni, nie powodując
jednocześnie zakłóceń w ruchu na chodniku oraz jezdni.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, w tym w pasach drogowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach
o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji
sanitarnej lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
§ 5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone
pod warunkiem, że:
1) nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby, a powstające odpady będą gromadzone w szczelnych
pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami
odrębnymi;
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2) naprawa pojazdów
nieruchomości.

samochodowych

nie stwarza

uciążliwości

dla

właścicieli

sąsiednich

Rozdział 3.
Kompostowanie bioodpadów
§ 6.
1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą
zagospodarowywać bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.
2. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów:
1) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w sposób zapewniającej
dostęp powietrza do warstw kompostu;
2) kompostowanie bioodpadów na terenie nieruchomości nie może powodować uciążliwości dla
użytkowników sąsiednich nieruchomości.
3. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
nie odbiera się bezpośrednio z nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych
urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości
w odpowiednią ilość pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych
i selektywnych uwzględniając ilość wytworzonych odpadów oraz ilość osób korzystających
z nieruchomości.
§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy:
1) na odpady zmieszane stosuje się znormalizowane zamykane pojemniki przenośne o pojemności: 110,
120, 240, 360, 660, 1100 l;
2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 l;
3) kontenery na odpady komunalne o pojemności od 1,5m³ do 7 m3;
4) na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki stosuje się pojemniki o pojemności: 110, 120, 240, 360,
660, 1100 l lub worki o pojemności 120 l.
2. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) lub wymagania Polskich
Norm.
§ 9. 1. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmuje zbieranie na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych dostosowując ich rodzaj do pojemników lub worków w kolorach:
1) niebieski, oznaczony napisem "Papier" na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2) zielony, oznaczony napisem „Szkło" na szkło, odpady opakowaniowe ze szkła;
3) żółty, oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne" na metale, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i wielomateriałowe;
4) brązowy, oznaczony napisem "Bio" na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym
uwzględnieniem bioodpadów;
5) szary, metalowy pojemnik, oznaczony napisem popiół;
6) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, tj. niesegregowane (zmieszane), w pojemnikach
koloru czarnego z napisem „zmieszane”.
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2. Selektywnie zebrane odpady komunalne przekazuje się do odbioru z uwzględnieniem poniższych
zasad:
1) w zabudowie jednorodzinnej do gromadzenia odpadów stosuje się pojemniki, dopuszczalne jest
również wykorzystanie worków do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;
2) w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenach nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stosuje się pojemniki do selektywnej zbiórki, o których
mowa w ust. 1.
3. Ustala się możliwość przekazywania zebranych odpadów w sposób selektywny do gniazd,
o kolorystyce oraz oznaczeniach jak w ust. 1 pkt 1-3, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
4. Korzystanie z pojemników i worków do segregacji musi być zgodne z ich przeznaczeniem.
5. Ustala się obowiązek przekazywania we własnym zakresie pozostałych odpadów wydzielonych,
w szczególności: odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon,
chemikaliów, akumulatorów oraz baterii, odpadów niebezpiecznych, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności
igieł i strzykawek oraz tekstyliów w sposób określony w § 12 ust. 8-18.
§ 10. 1. Łączna pojemność minimalna pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, w oparciu o uśrednione normy wytwarzania odpadów komunalnych na tydzień,
powinna wynosić co najmniej:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na każdego mieszkańca;
2) dla jednostek oświatowych (żłobki, przedszkola, szkoły, i inne placówki oświatowe), - 7 l na każdego
ucznia, dziecko, pracownika;
3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych itp. - 8 l na 10 m2 powierzchni
użytkowej;
4) dla lokali i punktów handlowych - 30 l na 10 m2 powierzchni użytkowej;
5) dla lokali gastronomicznych - 20 l na każde miejsce konsumpcyjne;
6) dla punktów szybkiej konsumpcji - jeden pojemnik o pojemności 360 l;
7) dla szpitali, domów opieki, internatów - 36 l na jedno miejsce noclegowe;
8) dla nieruchomości na których są świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art 3 ust. 1 pkt 8 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238) - 34 l na jedno miejsce noclegowe;
9) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 01 marca do
31 października;
10) dla obiektów sportowych, rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na
każdego pracownika;
11) dla parkingów - 3 l na jedno miejsce parkingowe;
12) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 10 l na każde stanowisko/domek;
13) pozostałe - 15 l na jedną osobę/pracownika.
2. W budynkach wielolokalowych pojemność pojemników powinna być dostosowana do liczby
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy ustalone w ust. 1 pkt 1.
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3. Dla nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
zmieszanych odpadów komunalnych, stanowi suma pojemności ustalonej dla mieszkańców zgodnie
z ust. 1 pkt 1 oraz pojemności ustalonej w zależności od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie
z ust. 1 pkt 2 do 13.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady
komunalne w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich mycie
i dezynfekcję.
5. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać do granicy nieruchomości od strony drogi
publicznej lub drogi wewnętrznej, w łatwo dostępnych miejscach zarówno dla użytkownika jak i dla
podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich.
6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do
zbierania odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed
wejściem, wjazdem na teren nieruchomości.
7. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny
dostęp do pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem.
8. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać miejsce ustawienia pojemników w czystości
i porządku, poprzez sprzątanie terenu wokół nich.
9. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu
ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu
wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
10. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady zielone, określone
art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701 ze zm.), mogą
zostać poddane procesowi kompostowania w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.
§ 11. Ustala się obowiązek ustawienia koszy ulicznych na odpady na terenach lub przy obiektach
służących do użytku publicznego o pojemności zgodnej z §8 ust.1 pkt 2, w ilości niedopuszczającej do
ich przepełnienia, w rozstawieniu nie mniejszym niż 500 m.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12.
1. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości usuwane są nie rzadziej niż raz na tydzień,
zgodnie z ustalonym harmonogramem.
2. Metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, zebrane w odpowiednich pojemnikach
lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem, odpady odbierane są
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3. Papier zebrany w odpowiednich pojemnikach lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie
z ustalonym harmonogramem, odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Szkło, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie
z ustalonym harmonogramem, odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na miesiąc.
5. Odpady ulegające biodegradacji zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy
wystawić do odbioru podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z ustalonym
harmonogramem jednak nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w
pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
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6. Popiół, zebrany w odpowiednich pojemnikach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonych
harmonogramem, odpady odbierane są nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do
31 marca, a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
7. Opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
8. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu nieruchomości
zamieszkałych odbywać się będzie w systemie akcyjnym dwa razy do roku zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców
w sposób zwyczajowo przyjęty. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również bezpłatnie
przekazany do punktów sprzedaży sprzętu oraz do punktów serwisowych, na zasadach określonych
przepisami odrębnymi.
9. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym dwa razy do roku z terenów
nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informację o terminie odbioru
odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.
10. Opony i chemikalia należy dostarczać do PSZOK.
11. Tekstylia, w tym ubrania należy dostarczać do PSZOK.
12. Przeterminowane leki należy przekazywać do PSZOK.
13. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do oznakowanych
zlokalizowanych na terenie Gminy w placówkach handlowych lub do PSZOK.

pojemników,

14. Papier, makulatura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale i szkło mogą być
dostarczane przez mieszkańców do gniazd lub do PSZOK.
15. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy dostarczać do PSZOK.
16. Odpady niebezpieczne należy dostarczyć do PSZOK.
17. Odpady budowlane i rozbiórkowe selektywnie zebrane, które powstają na terenie nieruchomości
zamieszkałej, mogą być dostarczone i przekazane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK, bez
dodatkowych kosztów w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok.
18. Odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilościach większych niż 100 kg/mieszkańca/rok, bądź
odpady budowlane i rozbiórkowe powstające na nieruchomościach, należy gromadzić w sposób
selektywny w odpowiednich pojemnikach na odpady budowlane, a następnie przekazać uprawnionemu
podmiotowi na podstawie odrębnej umowy, zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem
uprawnionym do odbioru odpadów.
19. Odpady, o których mowa w pkt 8-17 mogą być bezpłatnie przekazane do PSZOK po
potwierdzeniu, że osoba, która je dostarczyła jest mieszkańcem Karpacza, okaże kopię aktualnej
deklaracji śmieciowej lub przedstawi dowód uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami.
20. W przypadku ogłoszenia akcji odbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych odpady te należy wystawiać nie wcześniej niż dzień przed
terminem wynikającym z harmonogramu zbiórki tych odpadów.
§ 13. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływ tych nieczystości do ziemi oraz wód
gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
Rozdział 6.
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 14.
1. Zaleca się:
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1) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej
z możliwością ich ponownego ładowania;

żywotności,

a także

stosowaniu

baterii

2) ograniczenie używania opakowań jednorazowych;
3) naprawę użytkowanych przedmiotów i sprzętu domowego;
4) ograniczanie marnowania
żywnościowych.

żywności

poprzez

świadome

planowanie

zakupów

artykułów

2. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zaleca się prowadzić
w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby
nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia dla osób trzecich, a także nie powodowały szkód
i uciążliwości dla otoczenia.
§ 16. Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli zwierząt domowych:
1) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami;
2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostawaniu się
w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania;
3) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku należy wyprowadzać psy na smyczy, a psy
należące do ras uznanych za agresywne oraz zachowujących się w sposób agresywny w stosunku do
ludzi i innych zwierząt na smyczy i w kagańcu;
4) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli lub ich opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, przy
czym nieczystości te umieszczane w szczelnych workach mogą być wrzucane do pojemników na
odpady komunalne;
5) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w odległości nie mniejszej niż 100 m od zabudowy i tylko
w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem
zwierzęcia;
6) właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie zobowiązany jest umieścić
w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą z napisem "Uwaga pies" lub podobnej treści.
Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej.
§ 17.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zajętych przez budownictwo
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, obiekty świadczące
usługi hotelarskie, ogrody działkowe.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nie wymienionych w ust. 1, dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone
do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona;
2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do
roku wiosną i jesienią;
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3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
§ 18. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania
usług przewozowych i rekreacyjnych, zobowiązany jest w miejscach publicznych do niezwłocznego
usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta.
Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.
§ 19.
1. Ustala się, że obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi i obiekty użyteczności publicznej
są objęte obowiązkiem deratyzacji.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości określonej w ust. 1 powinna być przeprowadzona raz w roku
w terminie od 15 marca do 15 kwietnia.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości właściciel jest obowiązany
do przeprowadzenia deratyzacji.
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UZASADNIENIE
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 ze zm) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w sprawach
zastrzeżonych ustawami.
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska w Karpaczu po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze uchwala Regulamin czystości
i porządku na terenie Gminy Karpacz w zakresie, który wynika z art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej
ustawy, tj.:
1) wymagań w zakresie:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej:
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz
bioodpady,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich
mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych:
wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i
worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;
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7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 wrześni 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz koniecznością dostosowania istniejących aktów
miejscowych do nowych przepisów prawnych, uchyla się dotychczas obowiązującą uchwałę nr
XXXVI/341/17 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz.
Wobec powyższego podjęcie nowej uchwały i uchylenie obecnie obowiązującej należy uznać za
celowe i zasadne.
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