
UCHWAŁA NR XXV/170/12
RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 30 listopada 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Bolkowie po 
uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Bolków o następującej treści: 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391); 

2) odpadach surowcowych (tzw. „suchych”) – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów 
komunalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche, w tym opakowaniowe bez 
zawartości, w szczególności takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne i odpady 
wielomateriałowe (butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach 
spożywczych, opakowania po kosmetykach, kartony i torebki po mleku, sokach, woreczki foliowe, 
reklamówki, puszki); 

3) budynkach jednorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący, albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, 
stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

4) budynkach wielorodzinnych – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny, który zawiera więcej niż 
dwa lokale mieszkalne; 

5) WPGO – należy przez to rozumieć Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego; 

6) nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod działalność 
gospodarczą, handlową i usługową, żłobki, przedszkola, szkoły, ogrody działkowe, targowiska, cmentarze 
oraz pozostałe obiekty użyteczności publicznej; 

7) odpady zmieszane – frakcja pozostała po wydzieleniu z ogólnej masy odpadów komunalnych odpadów 
surowcowych, tzw. „suchych” i opakowań szklanych, 

8) odpady niesegregowane – odpady komunalne bez podziału na frakcje, zbierane łącznie w jednym 
pojemniku. 

Rozdział 2.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 
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1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, w zakresie 
obejmującym co najmniej: 

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 

b) szkło, 

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

d) odpady zielone, 

e) przeterminowane leki i chemikalia, 

f) zużyte baterie i akumulatory, 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

j) zużyte opony, 

2) oczyszczanie silnie zabrudzonych tworzyw sztucznych i opakowań. Opróżnione opakowania należy, jeżeli 
rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść lub złożyć na płasko przed włożeniem do worka lub 
pojemnika, 

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym 
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, umieszczanie odpadów zebranych selektywnie 
w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie 
odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób świadczenia 
usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
zostanie uregulowane uchwałą o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od 
właścicieli nieruchomości, 

4) zbieranie niesegregowanych lub zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym 
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

§ 3. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania 
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

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

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

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

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

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

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

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

b) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku. 

2. Właściciele nieruchomości segregujący odpady zobowiązani są do zbierania i do umieszczania 
opakowań szklanych w ogólnodostępnych pojemnikach służących do selektywnej zbiórki odpadów. 
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 
śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez 
odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań 
mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń. Piasek zużyty do ograniczenia śliskości chodnika 
należy z niego usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania 

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno się odbywać w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia środowiska, w miejscach o stałym podłożu, które powinny być tak usytuowane, by ścieki 
były odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik, 
takie ścieki nie mogą być odprowadzane w szczególności do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

3. Naprawa pojazdów związana z ich bieżącą eksploatacją dozwolona jest na terenie nieruchomości, pod 
warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe 
podczas naprawy odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 3.

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 

PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

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

1) worki o pojemności 60l, 120 l, 150 l, 160 l, 180 l, 210 l, 

2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l, 

3) pojemniki na odpady o pojemności od 110/120 l do 3600 l, 

4) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3, 

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich 
kolorach: 

1) zielonym, z przeznaczeniem na opakowania szklane, 

2) brązowym, z przeznaczeniem na odpady zielone, 

3) jasnożółtym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 

4) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielonym, z przeznaczeniem na niesegregowane lub 
zmieszane odpady komunalne. 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki i worki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone 
w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

4. Wszystkie pojemniki, worki i kontenery na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające 
rodzaj gromadzonych odpadów. 

§ 6. 1. Zestawy pojemników do zbierania odpadów: 

1) dla domów jednorodzinnych: 

a) pojemnik na odpady niesegregowane lub zmieszane o pojemności min. 110/120l, 

b) pojemnik na odpady surowcowe, tzw. „suche” o pojemności min. 110/120 l lub worki o pojemności min. 
60l, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań szklanych o pojemności 1100 l- w miejscach 
ogólnodostępnych, tzw. gniazdach, 
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d) kompostownik na odpady zielone (zapewniający prawidłowy proces kompostowania odpadów 
w warunkach tlenowych w okresie całego roku)- jeżeli został zgłoszony w deklaracji o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) dla budynków wielorodzinnych: 

a) pojemniki na odpady niesegregowane lub zmieszane o pojemności min. 240 l, 

b) pojemniki na odpady surowcowe, tzw. „suche” o pojemności min. 240 l, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań szklanych o pojemności 1100 l- w miejscach 
ogólnie dostępnych, tzw. gniazdach; 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych: 

a) pojemniki na odpady niesegregowane lub zmieszane o pojemności min. 110/120l, 

b) pojemnik na odpady surowcowe, tzw. „suche” o pojemności min. 110/120 l, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła o pojemności 1100 l- w miejscach 
ogólnodostępnych, tzw. gniazdach. 

Dla nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się korzystanie przez kilka podmiotów ze wspólnych 
pojemników o łącznej pojemności zgodnej ze złożonymi deklaracjami. 

§ 7. 1. Ilość przewidzianych pojemników i worków dla domów jednorodzinnych powinna być dostosowana 
do ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją. 

2. Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów. 

§ 8. Pojemniki przeznaczone do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na drogach 
publicznych, rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, przystankach 
komunikacyjnych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. Mieszkańcy gminy oraz osoby 
przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub w przypadku ich braku 
zabierania odpadów ze sobą. 

§ 9. Sposób wyliczania minimalnej wielkości pojemnika dla nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne, z uwzględnieniem średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników 
podano w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami (Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 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.)). Ponadto: 

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób 
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, do którego możliwy jest dojazd 
pojazdem do transportu odpadów, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, 
z zastrzeżeniem pkt. 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren 
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości,w szczególności poprzez 
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych, 

4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się 
ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania zgody na ten cel 
właściciela nieruchomości. 
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2. 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. 

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów 
w należytym stanie sanitarnym poprzez ich mycie, odkażanie i dezynfekcję. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 
technicznym, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich 
uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania należytego porządku poprzez zapewnienie 
odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, instruowania użytkowników 
nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika oraz porządkowania terenu wokół pojemników, 
w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały 
wrzucone do pojemnika. 

4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać 
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy. 

Rozdział 4.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 12. Do odbioru odpadów komunalnych upoważniony jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu 
ogłoszonego przez Gminę Bolków. 

§ 13. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

1) dla niesegregowanych lub zmieszanych odpadów komunalnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) dla selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) – nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych (opakowań szklanych) powinna 
odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Ilość lub pojemność pojemników i worków ma zapewnić ich nieprzepełnianie przy założonej 
częstotliwości. 

4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może 
się odbywać w systemie akcyjnym, zgodnie z podanym harmonogramem. 

6. Odpady komunalne należy odbierać w godzinach 6.00 – 22.00. 

7. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na zlecenie właściciela, na podstawie umowy 
zawartej z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych. Częstotliwość opróżniania zbiorników 
bezodpływowych powinna uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na 
powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. 

8. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów lub innych odpadów 
wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

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

1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne mebli i ich części oraz innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych pochodzących z remontów, śniegu, lodu, gorącego popiołu, 
żużlu, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, 
zużytych opon oraz odpadów zielonych, 
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2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej, wymagających zawarcia odrębnej umowy (min. odpadów medycznych, 
opakowaniowych, przemysłowych, itp.), 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te, na 
jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

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

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób umożliwiający ich zmieszanie z innym 
rodzajem odpadów zbieranych selektywnie, 

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich 
wysypisk), 

7) zakopywania odpadów, 

8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych, 
nawozów naturalnych, 

9) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej. 

§ 15. 1. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych 
w wyznaczonych aptekach. Adresy tych aptek zostaną podane do publicznej wiadomości. 

2. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych 
w wyznaczonych punktach. Adresy tych punktów zostaną podane do publicznej wiadomości. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady 
podczas organizowanych zbiórek, wywozić bezpośrednio do PSZOK lub oddawać w wyznaczonych punktach. 
Adresy tych punktów zostaną podane do publicznej wiadomości. 

4. Odpady z remontów prowadzonych we własnym zakresie należy zbierać w workach lub kontenerach 
wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub oddawać do PSZOK w ilości nieprzekraczającej 
limitów określonych w WPGO. 

5. Odpady zielone, meble i ich części, inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony nieodebrane 
w systemie akcyjnym należy oddawać bezpośrednio do PSZOK. 

§ 16. Właściciele nieruchomości, na której zorganizowana jest impreza o charakterze otwartym 
zobowiązani są do: 

1) wyposażenia miejsca, na którym odbywa się impreza, w jeden pojemnik na odpady komunalne 
o pojemności 120 l na 20 uczestników, 

2) w przypadku braku toalet stacjonarnych w odpowiedniej ilości, wyposażenia miejsca, na którym odbywa 
się impreza w szalety przenośne w liczbie nie mniejszej niż jeden szalet na 100 uczestników, na każde 
8 godzin, 

3) zawarcia umowy z uprawnionym podmiotem na dostarczenie pojemników i szaletów oraz na ich 
opróżnienie, 

4) uprzątnięcia terenu, na którym impreza się odbyła oraz terenów przyległych, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. 

Rozdział 5.

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2012 

§ 17. Na terenie gminy Bolków nie istnieje i nie jest planowane utworzenie stacji przeładunkowej 
odpadów. 
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§ 18. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych 
zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających 
biodegradacji. 

Rozdział 6.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 

TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 19. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 
właściwej opieki nad tymi zwierzętami. 

2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy 
w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informującą o tym fakcie. 

3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania na bieżąco 
zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego. 

4. Właściciele psów zobowiązani są do: 

1) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży, a w przypadku ras uznawanych za 
agresywne także w kagańcu, zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na 
terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu, 

3) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, 

5. Zabrania się: 

1) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 
terenie, ogrodzonym w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez zwierzę, 

2) wypuszczania psów poza teren nieruchomości, szczególnie na drogi publiczne, 

3) wprowadzania zwierząt na place zabaw, w tym do piaskownic, na plac targowy, miejsca pamięci 
narodowej, cmentarze, a także do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, placówek: 
handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych, opieki zdrowotnej, obiektów szkolnych 
i sportowych. Zakaz nie dotyczy psów przewodników. 

6. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach zakłócających spokój, porządek, bądź 
spoczynek nocny, które są wywołane uporczywym wyciem i szczekaniem psa. 

§ 20. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych, zobowiązani są 
zabezpieczyć zwierzęta przed wydostaniem się z pomieszczenia . 

§ 21. 1. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na: 

1) właścicielach zwierząt; 

2) właścicielach nieruchomości – w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości; 

3) gminie – w pozostałych przypadkach. 

2. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w tym zakresie. 

§ 22. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje uchwała nr XVIII/129/12 
Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bolków. 
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Rozdział 7.

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH 

OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 23. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich takich jak: bydło, konie, strusie, świnie, 
owce, kozy, drób, króliki i pszczoły na terenach strefy miejskiej – centralnej, ustalonej uchwałą nr 
XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad 
gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi. 

§ 24. 1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach położonych w strefie 
peryferyjnej, określonej uchwałą, jak § 23, pod warunkiem przestrzegania ustalonych minimalnych norm 
obszarowych działki: 

1) dla bydła, koni, strusi – 50 arów, 

2) dla kóz, owiec, świń – 30 arów, 

3) dla drobiu, królików – 4 ary. 

2. Ule z pszczołami muszą być ustawione w odległości co najmniej 20 m od granicy działki i co najmniej 
20 m od sąsiednich budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich. 

3. Hodowla gołębi dopuszczona jest w estetycznych, nie stanowiących zagrożenia gołębnikach, za zgodą 
administratora nieruchomości i za zgodą właścicieli przyległych posesji. 

§ 25. 1. Posiadacz zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenach określonych w § 24 zobowiązany 
jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) wytwarzane podczas hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczania terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

2) prowadzona hodowla nie będzie uciążliwa dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników 
nieruchomości sąsiednich. 

§ 26. 1. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w tym zakresie. 

2. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt. 

Rozdział 8.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

§ 27. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Bolków jako obszar podlegający obowiązkowi 
przeprowadzania deratyzacji w terminie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października do 31 
października. 

2. Powyższy obowiązek uznaje się za wykonany jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw 
gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi ją do 
dnia 31 października. 

3. W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacji należy przeprowadzić w innych terminach. 

4. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości. 

Id: 36B50142-4CCE-4135-A957-86AE456465A1. Podpisany
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Rozdział 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 28. Zabrania się uszkadzania pni drzew, elewacji budynków, wiat przystankowych i innych obiektów 
stanowiących własność komunalną poprzez zamieszczanie ogłoszeń, plakatów, reklam, pisanie haseł lub 
wykonywanie rysunków. 

§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bolkowa. 

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

mgr inż. Marek Janas
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/170/12 

Rady Miejskiej w Bolkowie 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

SPOSÓB WYLICZENIA MINIMALNEJ WIELKOŚCI POJEMNIKÓW DLA NIERUCHOMOŚCI 
NIEZAMIESZKAŁYCH NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE 

Z UWZGLĘDNIENIEM ŚREDNIEJ ILOŚCI ODPADÓW KOMUNALNYCH WYTWARZANYCH 
W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BĄDŹ W INNYCH ŹRÓDŁACH ORAZ LICZBY OSÓB 

KORZYSTAJĄCYCH Z TYCH POJEMNIKÓW 

 

Lp. Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania 
odpadów) 

Jednostka charakteryzująca 
źródło wytwarzania odpadów 

Minimalna ilość wytwarzanych 
odpadów komunalnych na miesiąc 

[litry] 
1. Szkoły, przedszkola, żłobki na ucznia/ dziecko/pracownika 12 

na łóżko 80 
2. Szpitale, hotele i inne placówki całodziennego pobytu 

na osobę pracującą 60 
na 1m2 powierzchni handlowej* 8 

3. Lokale handlowe 
na osobę pracującą 40 
na osobę pracującą 40 

4. Punkty handlowe i usługowe poza lokalem (kiosk, 
uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie) za punkt 80 

na 1 miejsce konsumpcyjne 50 
5. Lokale gastronomiczne 

na osobę pracującą 40 
6. Urzędy, instytucje, banki na osobę pracującą 60 

7. Zakłady wytwórcze, pozostała działalność 
gospodarcza na osobę pracującą 40 

8. Ogródki działkowe na działkę 4 
9. Związki wędkarskie, stowarzyszenia na daną lokalizację 110/120 
10. Cmentarze na miejsce grzebalne 4 
11. Wszystkie inne niż wyżej wymienione na daną lokalizację 110/120 

* powierzchnia wykorzystywana bezpośrednio do działalności handlowej 
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