
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/196/2020 

RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśna 

Na podstawie art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1, pkt 3, pkt 4, pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) po uzyskaniu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego – Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dalej zwanym WPGO 

- należy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 

wprowadzony uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nr XLIII/1450/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

§ 3. 1. Na terenie gminy Leśna odpady selektywnie zbierane i odbierane są z podziałem na następujące 

frakcje: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) bioodpady; 

6) opakowania wielomateriałowe; 

7) zmieszane odpady komunalne - pozostałości po segregacji. 

2. Określa się następujące wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) odpady z papieru – frakcja obejmuje odpady z papieru, tektury, opakowania z papieru lub tektury; 

w pojemniku lub worku nie należy umieszczać zabrudzonego lub tłustego papieru oraz odpadów należących 

do innych frakcji; 

2) odpady z tworzyw sztucznych zbierane są wraz z frakcją metali oraz opakowań wielomateriałowych - frakcja 

ta obejmuje odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych 
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i drobne odpady metali; w pojemniku lub worku nie należy umieszczać opakowań po środkach 

niebezpiecznych lub odpadów należących do innych frakcji; 

3) bioodpady – frakcja obejmuje trawę, obierki po owocach i warzywach, skórki od bananów i owoców 

cytrusowych, resztki owoców cytrusowych, resztki żywności, fusy po kawie, herbacie, zwiędłe kwiaty, stary 

czerstwy chleb, bułki, przeterminowane ciasta, wyroby cukiernicze, jaja, skorupki jaj itp.; w pojemniku 

nie należy umieszczać w szczególności mięsa, kości, płynnych resztek jedzenia, przetworzonych resztek 

jedzenia (ugotowanych), odchodów zwierzęcych lub odpadów należących do innych frakcji; nadmiar trawy 

i liści należy gromadzić w workach biodegradowalnych lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych; 

4) odpady ze szkła - frakcja obejmuje odpady opakowań ze szkła; w pojemniku lub worku na szkło nie należy 

umieszczać szkła płaskiego (szyby), porcelany, ceramiki, luster, szkła stołowego lub odpadów należących  

do innych frakcji; odpady opakowaniowe mogą zawierać etykiety oraz w szczególności: „obrączki” lub inne 

elementy, których oddzielenie ręczne nie było możliwe; 

5) zmieszane odpady komunalne – pozostałości po segregacji, przez które należy rozumieć odpady inne  

niż określone w § 3 ust. 1 pkt 1 - 6 oraz § 6 ust. 1 pkt 1 - 9 w szczególności odpady z mięsa, kości, gotowane 

resztki jedzenia, oraz inne odpady takie jak środki higieniczne, ceramika, płaskie szkło, worki z odkurzaczy 

oraz inne odpady, które ze względu na specyfikę nie mogą być umieszczone w pojemnikach lub workach 

przeznaczonych do selektywnego zbierania pozostałych frakcji odpadów; w pojemniku nie należy 

umieszczać odpadów podlegających segregacji. 

3. Odpady wymienione w ust. 2, pkt 1, 2, 4, 5 stanowiące odpady opakowaniowe powinny zostać pozbawione 

zawartości. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) przyjmuje odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości w dniach i godzinach pracy PSZOK. 

5. Selektywnie zebrane odpady komunalne przyjmowane są w ramach PSZOK w podziale na następujące 

frakcje: 

1) papier; 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) odpady zielone; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony w ilości 8 szt. / rok / nieruchomość; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 1 m3 / rok / nieruchomość; 

15) odpady z tekstyliów i odzieży; 

16) zużyte żarówki i świetlówki. 
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6. Odpady z papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe oraz odpady ze szkła  

są oddawane przez właścicieli nieruchomości do PSZOK w workach o kolorystyce odpowiadającej dedykowanej 

frakcji odpadów lub luzem. 

7. Odpady wskazane w ust. 5 pkt 1 - 12 oraz pkt 15 - 16 są przyjmowane w PSZOK bez ograniczeń 

ilościowych. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń, z części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w szczególności w obszarze ciągów 

komunikacyjnych gromadząc śnieg i zanieczyszczenia zgodnie z ust. 2. 

2. W celu usunięcia śniegu bądź lodu, dopuszcza się stosowanie środków chemicznych w sposób 

nie zagrażający środowisku. 

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 

dokonywane na terenie nieruchomości, spełniając następujące warunki: 

1) mycie samochodów odbywać się będzie na utwardzonej, uszczelnionej powierzchni, w granicach 

nieruchomości, z użyciem czystej wody lub środków ulegających biodegradacji; 

2) zabrania się wprowadzania ścieków z mycia pojazdów do wód powierzchniowych lub kanalizacji 

deszczowej; 

3) powstające na nieruchomości w wyniku mycia pojazdów ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej 

poprzez urządzenia podczyszczające lub będą gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; 

4) naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych 

powinny być przeprowadzane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób trzecich i środowiska; 

5) odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w pojemnikach do tego 

przeznaczonych i przekazane do właściwego przetworzenia. 

Rozdział 3. 

Obowiązek selektywnego zbierania i odbierania innych odpadów komunalnych oraz wymagania 

w zakresie selektywnego zbierania tych odpadów 

§ 6. 1. Określa się obowiązek selektywnego zbierania i odbierania innych niż określone w § 3 ust 1 pkt 1-7 

odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) przeterminowane leki i chemikalia; 

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

6) zużyte opony; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

8) odpady odzieży i tekstyliów; 

9) zużyte żarówki i świetlówki; 

10) odpady zielone. 

2. Określa się następujące wymagania dotyczące zbierania i odbierania odpadów komunalnych o których 

mowa w ust. 1: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 
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2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom odbierającym tego typu odpady 

lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

3) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom odbierającym tego typu odpady lub przekazać 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

4) przeterminowane leki należy przekazać podmiotom odbierającym tego typu odpady lub przekazać  

do punktów odbioru tych odpadów zlokalizowanych w wyznaczonych na terenie gminy aptekach  

lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

6) zużyte opony należy przekazać uprawnionym podmiotom lub dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości wskazanej w § 3 ust. 5 pkt 14, stanowiące odpady komunalne 

należy gromadzić w kontenerach lub we własnych workach (o odpowiedniej grubości gwarantującej jego 

trwałość na czas załadunku); odpady te należy przekazywać w ramach Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów komunalnych; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości większej niż wskazana w § 3 ust. 5 pkt 14 należy zagospodarować 

we własnym zakresie; 

9) odpady odzieży i tekstyliów należy przekazać uprawnionym podmiotom lub gromadzić w workach 

a następnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

10) zużyte żarówki i świetlówki należy przekazywać podmiotom odbierającym tego typu odpady lub dostarczyć 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

11) odpady zielone należy gromadzić w kontenerach lub we własnych workach (o odpowiedniej grubości 

gwarantującej jego trwałość na czas załadunku); odpady te należy przekazywać w ramach Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Rozdział 4. 

Warunki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny 

§ 7. 1. Określa się następujące warunki uznania, że odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 i 5 są zebrane 

w sposób selektywny: 

1) odpady z papieru – frakcja została zebrana w pojemniku lub worku koloru niebieskiego oraz nie została 

zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów; 

2) odpady z tworzyw sztucznych, metali, opakowania wielomateriałowe oraz drobne metale - frakcja została 

zebrana w pojemniku lub worku koloru żółtego oraz nie została zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów; 

3) bioodpady - frakcja odpadów ulegających biodegradacji została zebrana w pojemniku koloru brązowego,  

za wyjątkiem trawy, którą należy gromadzić w workach oraz nie została zanieczyszczona innymi frakcjami 

odpadów; 

4) odpady ze szkła – frakcja została zebrana w pojemniku lub worku koloru zielonego oraz zbiórka nie została 

zanieczyszczona innymi frakcjami odpadów; 

5) zmieszane odpady komunalne – frakcja została zebrana w pojemniku oraz frakcja ta nie zawiera odpadów, 

które należą do innych odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-6 

lub do innych frakcji odpadów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 1-9. 

2. W poszczególnych rodzajach pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów zabrania się umieszczać 

niżej wymienionych odpadów: 

1) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury: 

a) papierów zatłuszczonych i brudnych; 
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b) papieru z folią, kopert bąbelkowych, papierków po cukierkach; 

c) papieru termicznego i przebitkowego (używanego w faksach, paragonach); 

d) opakowań po gipsie, cemencie, zaprawach budowlanych i murarskich, itp. 

2) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła: 

a) doniczek ceramicznych; 

b) szkła okiennego, luster, szyb samochodowych; 

c) szkła żaroodpornego i okularowego; 

d) wszelkich żarówek, lamp i neonówek; 

e) szklanych opakowań po środkach chemicznych i lekach, brudnych butelek i pojemników po olejach 

(spożywczych, silnikowych i środkach chemicznych); 

3) w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych: 

a) zabawek, sprzętu AGD i innego elektronicznego; 

b) styropianu; 

c) torebek po chipsach, kawie itp.; 

d) opakowań po jogurtach, śmietanie, maśle, margarynie, itp. 

e) odpadów gabarytowych (np. plastikowych listew przypodłogowych); 

f) doniczek plastikowych, konewek, plastikowych skrzyneczek, koszyczków; 

4) w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji: 

a) soków; 

b) napojów; 

c) mięsa; 

d) kości; 

e) odpadów zielonych. 

3. Uznaje się, że odpady wymienione w ust. 1 oraz w § 6 ust. 2 zostały zebrane w sposób selektywny, jeżeli 

w poszczególnych frakcjach udostępnionych do odebrania nie znajduje się więcej niż 5% udziału masowego 

innych frakcji w stosunku do pobranej reprezentatywnej próby. 

Rozdział 5. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym oraz zwolnienie właścicieli takich nieruchomości w całości z obowiązku posiadania 

pojemnika lub worka na te odpady 

§ 8. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych: 

1) bioodpady stanowiące odpady komunalne kompostuje się w przydomowym kompostowniku przez który 

należy rozumieć wydzieloną w sposób wyraźny oraz jednoznaczny część nieruchomości służącą  

do kompostowania bioodpadów lub urządzenie techniczne przeznaczone do kompostowania bioodpadów; 

2) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne polega na umożliwieniu rozkładu 

biologicznego zebranym w sposób selektywny bioodpadów przy udziale mikroorganizmów oraz przy 

dostępie tlenu, w taki sposób aby nie dopuścić do zagniwania odpadów (procesu fermentacji). W celu 

umożliwienia dostępu tlenu do kompostowanych bioodpadów należy zebrane odpady cyklicznie poruszać 

zapewniając napowietrzenie odpadom zgromadzonym w niższych warstwach kompostownika. 
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2. Postanawia się zwolnić właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem jednorodzinnym 

kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku z obowiązku wyposażania nieruchomości 

w pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania i odbierania tej frakcji odpadów. 

3. Nadmiar trawy i liści należy gromadzić w workach biodegradowalnych. 

Rozdział 6. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady posortownicze o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

2) pojemniki na odpady segregowane o pojemności 2500 l dla nieruchomości wielorodzinnych; 

3) kompostowniki przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji o minimalnej pojemności 

350 l na każde 500 m2 działki; 

4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 litrów; 

5) worki o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 mm, o minimalnej 

pojemności 110 litrów dla nieruchomości jednorodzinnych, oraz dla nieruchomości wielorodzinnych; 

6) pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 110 l, 120 l lub 240 l dla nieruchomości 

jednorodzinnych oraz 240 l lub 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników 

i worków odpowiadające następującemu przeznaczeniu: 

1) zielony - na szkło i opakowania szklane oznaczone napisem „SZKŁO”; 

2) niebieski - na makulaturę (papier i tekturę) oznaczone napisem „PAPIER”; 

3) żółty - na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu oznaczony napisem 

„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”; 

4) brązowy - na odpady biodegradowalne oznaczone napisem „BIO”. 

3. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych: 

a) pojemniki o pojemności 110 / 120 l dla nieruchomości, na której znajduje się gospodarstwo domowe 

zamieszkiwane do 6 osób włącznie; 

b) pojemniki o pojemności 240 l dla nieruchomości, na której znajduje się gospodarstwo domowe 

zamieszkiwane od 6 do 12 osób; 

c) pojemnik o pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych; 

2) pojemniki o pojemności 2500 l w punkach selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych; 

3) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 

w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

pojemniki winny posiadać dopuszczalne pojemności: 

a) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l; 

b) kontenery o pojemności: 7000 l (KP 7). 

4. Pojemniki na odpady komunalne właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym 

poprzez mycie i dezynfekcje zgodnie z § 11. 
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5. Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów oraz do częstotliwości odbioru 

odpadów w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążenie pojemnika lub worka, 

w szczególności tak, aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą, a worek związać. 

6. Właściciel nieruchomości powinien zapewnić dostęp do pojemników na odpady komunalne w taki sposób, 

aby umożliwić odbiór odpadów w dniu i godzinach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów. 

7. W celu utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych poza workami, pojemnikami oraz w miejscach 

przypadkowych. 

§ 10. 1. Ustala się minimalne sumaryczne pojemności pojemników lub worków na odpady dla nieruchomości 

zamieszkałych – 40 l / osobę / tydzień. 

2. Minimalne sumaryczne pojemności pojemników lub worków na odpady, dla nieruchomości 

niezamieszkałych, określa załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

u których w okresie pomiędzy poszczególnymi odbiorami odpadów powstanie zwiększenie ilości odpadów 

komunalnych, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, wskazującej nadwyżkę powstałych odpadów. 

§ 11. Ustala się następujące standardy utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym: 

1) zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego żużlu, gorącego 

popiołu, gruzu budowlanego i innych odpadów powstających podczas prowadzenia prac remontowych, 

szlamu lub substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, 

eternitu, żarówek i innych niebezpiecznych odpadów oraz odpadów przemysłowych i medycznych; 

2) zabrania się wykorzystywania pojemników przeznaczonych do segregacji w sposób niezgodny  

z ich przeznaczeniem; 

3) właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać czystość pojemników poprzez ich mycie 

i dezynfekcję, które należy przeprowadzać od wewnętrznej i zewnętrznej strony pojemnika z częstotliwością 

nie mniejszą niż jeden raz na 6 miesięcy; 

4) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiekolwiek części, w szczególności pokrywy  

lub kółek. 

§ 12. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów: 

1) na terenie nieruchomości w celu umożliwienia odbioru odpadów pojemniki na odpady należy udostępnić 

w miejscu o wyodrębnionym dostępie dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności 

wejścia na teren nieruchomości; 

2) jeżeli nie ma możliwości dostępu do miejsca gromadzenia odpadów z drogi publicznej, pojemniki należy 

udostępnić w dniu odbioru, na chodnik lub ulicę lub przed wejściem na teren nieruchomości; 

3) niewystawienie pojemników lub worków przed bramę posesji lub do najbliższej drogi publicznej, utrudnianie 

dostępu pracownikom firm wywozowych do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych 

będzie skutkować brakiem odbioru w wyznaczonym dniu; 

4) w przypadkach, gdzie dojazd ciężkim sprzętem jest szczególnie utrudniony lub wymaga przejazdu przez 

gruntową drogę prywatną właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wystawienia pojemników  

lub worków do drogi publicznej lub do innego najbliższego miejsca, z którego odbiór odpadów komunalnych 

ciężkim sprzętem będzie możliwy; 

5) miejsca publiczne takie, jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji są obowiązkowo wyposażone przez 

właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej w kosze uliczne. 
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Rozdział 7. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Określa się następujący sposób pozbywania odpadów komunalnych: 

1) odpady zmieszane oraz biodegradowalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - z indywidualnych pojemników; 

b) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej - z indywidualnych pojemników; 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady nie są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej – ze zbiorczych pojemników; 

2. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości: 

1) odpady zmieszane odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

b) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady nie są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

2) odpady biodegradowalne odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie, a od dnia 1 listopada do dnia 31 marca nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej - w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

a od dnia 1 listopada do dnia 31 marca nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady nie są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej - w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień, a od 

dnia 1 listopada do dnia 31 marca nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3) odpady segregowane odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu; 

b) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej – raz w miesiącu; 

c) w zabudowie wielorodzinnej, w której odpady nie są zbierane w taki sam sposób jak w zabudowie 

jednorodzinnej – raz na tydzień. 

4) odpady z cmentarzy: 

a) w mieście Leśna oraz sołectwie Pobiedna - co tydzień, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników. W okresie od 30 października do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 grudnia, a także 

w okresie dwóch dni przed i dwóch dni po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy będą odbierane 

w każdym z wyżej wymienionych dni i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji; 

b) z terenów wiejskich Gminy Leśna z wyłączeniem sołectwa Pobiedna – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników. W okresie od 30 października  

do 4 listopada oraz w dniach: 24, 27 i 28 grudnia, a także w okresie dwóch dni przed i dwóch dni  

po Świętach Wielkanocnych odpady z cmentarzy będą odbierane w każdym z wyżej wymienionych dni 

i nie będzie to stanowiło podstawy do złożenia korekty deklaracji; 

5) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne o charakterze rekreacyjno - 

wypoczynkowym: 
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a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) raz na 

miesiąc; 

b) papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło – raz na miesiąc; 

c) bioodpady - raz na dwa tygodnie, a w okresie zimowym (od 1 listopada do 31 marca) raz na miesiąc. 

6) z terenów ogródków działkowych i działek rekreacyjnych raz na miesiąc; 

7) odpady z targowisk - nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

8) odpady z koszy ulicznych i przystanków komunikacji: - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

9) odpady z terenów rekreacyjno-sportowych (w szczególności: place zabaw, boiska, siłownie itp.) – 

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

3. Pojemniki do składowania odpadów niebezpiecznych typu przeterminowane leki i baterie wydzielone 

z powstających odpadów komunalnych są opróżniane zaraz po ich zapełnieniu, ale nie rzadziej niż 1 raz na dwa 

miesiące. 

§ 14. Odbiór odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się w taki 

sposób, aby częstotliwość odbioru gwarantowała zachowanie czystości i porządku tego terenu. 

§ 15. 1. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych oraz zawartość przydomowych 

oczyszczalni ścieków powinny być przetransportowane pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej  

lub oczyszczalni ścieków. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna być dostosowana 

do pojemności zbiornika w taki sposób, aby uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości 

na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód. Częstotliwość ta nie może być rzadsza niż raz na pół roku. 

3. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów lub innych odpadów 

powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji tych oczyszczalni, nie rzadsza jednak 

niż co 2 lata. 

Rozdział 8. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 16. Należy dążyć do: 

1) zmniejszenia masy powstających odpadów poprzez ograniczenie marnowania żywności; 

2) zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym odpadami z żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji; 

3) zapewnienie jak najwyższej jakości zebranych odpadów przez dostosowanie systemów selektywnego 

zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane 

recyklingowi; 

4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach 

odpadów komunalnych. 

Rozdział 9. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 17. 1. Obowiązkiem osób utrzymujących zwierzęta domowe jest takie ich utrzymanie, które zapewnia 

ochronę przed wszelkimi zagrożeniami lub uciążliwościami dla ludzi oraz zapobieganie zanieczyszczaniu 

terenów wspólnego użytku, a w szczególności poprzez: 

1) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, 

w szczególności poprzez zanieczyszczanie otoczenia; 

2) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej; 

3) niepozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania 

zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi; 
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4) natychmiastowe usuwanie odchodów i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 

w pomieszczeniach służących do wspólnego użytku, w pomieszczeniach budynków służących do użytku 

publicznego, a także na terenach użytku publicznego poprzez zebranie zanieczyszczeń i wyrzucenie  

ich do kosza na odpady; 

5) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz  

lub stworzeniem jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenie nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczką 

ostrzegawczą z informacją, że na terenie nieruchomości znajduje się pies. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć  

je przed samowolnym wydostaniem się z pomieszczenia. 

§ 18. 1. Zabrania się: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do piaskownic oraz zwalniania ich ze smyczy w miejscach 

publicznie dostępnych przeznaczonych do zabaw dzieci; 

2) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej należących do Gminy Leśna, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt. Zakaz ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających 

z pomocy psów – przewodników. 

2. Zasady utrzymania zwierząt w budynkach wielolokalowych, w szczególności prowadzenia hodowli psów 

lub kotów, podlegają regulacjom wewnętrznym, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 10. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 19. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

jest zobowiązany zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 

z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i niepowodowanie zanieczyszczenia 

terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

2. Pastwiska dla zwierząt gospodarskich oraz wybiegi muszą być odpowiednio zabezpieczone, w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt na zewnątrz tych obiektów. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 

karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być 

utrzymane w należytej czystości i porządku, a odchody zwierzęce usuwane. 

5. Teren pasieki winien być zabezpieczony w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla korzystających 

z sąsiednich nieruchomości. Przy wejściu do pasieki należy umieścić tabliczkę: „Uwaga pszczoły. Wstęp 

wzbroniony”. 

6. Ule z pszczołami powinny być ustawione w odległości co najmniej 10 m od drogi publicznej, budynków 

mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, a także od podwórza i ogrodu. 

§ 20. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zabrania się chowu zwierząt gospodarskich: 

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi; 

2) w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, 

garaże, balkony; 

3) na terenie nieruchomości wpisanych na podstawie odrębnych przepisów przez właściwe organy do rejestru 

zabytków. 
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Rozdział 11. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 21. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 

szczury i myszy zobowiązuje się wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy Leśna  

do przeprowadzania deratyzacji. 

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości, 

w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, strychy, 

zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, gospodarcze, magazyny. 

3. Deratyzacji dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku: 

1) I termin: kwiecień - akcja wiosenna; 

2) II termin: od 1 września do 31 października - akcja jesienna. 

4. Deratyzacje należy przeprowadzić doraźnie w innym terminie – w przypadku wystąpienia gryzoni. 

Rozdział 12. 

Postanowienia końcowe 

§ 22. 1. Traci moc uchwała nr XXII/158/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna. 

2. Uchyla się uchwałę nr XXVI/182/2020 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leśna. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 24. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Borysiewicz
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Załącznik do uchwały nr XXIX/196/2020 

Rady Miejskiej w Leśnej 

z dnia 17 listopada 2020 r. 

 

 

Lp. Rodzaj nieruchomości 

(źródło wytwarzania 

odpadów) 

Jednostka 

charakteryzująca 

źródło wytwarzania 

odpadów 

Min. Objętość poj. 

Na odpady pozostałe 

po sortowaniu  

Litr /1 tydz. 

Min. Łączna 

objętość poj.  

Na odpady 

selektywnie zbierane 

litr /1 tydz. 

1 Szkoły, przedszkola, 

żłobki, placówki 

dziennego pobytu 

Na ucznia 

/dziecko/pracownika 

5 3 

3 Noclegownie, hotele, 

placówki 

całodobowego pobytu 

Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

15 15 

Na miejsce 

noclegowe 

20 20 

4 agroturystyki Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

5 5 

Na miejsce 

noclegowe 

20 20 

Na 1 m pow. 

użytkowej* 

2 2 

5 Lokale handlowe- 

branża spożywcza, 

zieleniaki, 

kwiaciarnie 

Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

5 5 

Na 1 m powierzchni 

handlowej 

3 3 

6 Pozostałe lokale 

handlowe 

Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

5 5 

Na 1 m powierzchni 

handlowej 

2 2 

7 Lokale 

gastronomiczne 

Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

5 5 

Na 1 miejsce 

konsumpcyjne 

20 5 

Na 1 m powierzchni 

użytkowej** 

2 2 

8 Urzędy, instytucje, 

banki, biura 

Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

20 20 

9 Obiekty sportu i 

rekreacji 

Na 1 m powierzchni 

użytkowej 

1 1 

10 Zakłady wytwórcze, 

pozostała działalność 

gospodarcza 

Na każdą osobę 

wykonującą w nich 

pracę 

25 15 

Na 1 m powierzchni 

użytkowej 

1 1 

11 Ogródki działkowe Na działkę 20 40 

12 cmentarze Na miejsce 

pochówku 

2 2 
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13 Lokale usługowo-

handlowe 

Na 1 m powierzchni 

użytkowej 

6 6 

 Ochotnicza straż 

pożarna  

Na daną lokalizację 15 15 

 Wszystkie inne niż 

wyżej wymienione 

Na daną lokalizację 120 60 
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