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UCHWAŁA NR XXV/179/16
RADY GMINY DZIERŻONIÓW
z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dzierżoniowie
Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy Ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dzierżoniów
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego i nieczystości ciekłych;
4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
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1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie uprzątniętego błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i umożliwiające
odpływ wód do kanalizacji deszczowej lub rowu przydrożnego.
2. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej lub w przypadku braku możliwości usunięcia jej dopuszcza
się posypanie materiałem uszorstniającym, przy czym materiał użyty do ograniczenia śliskości należy
uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
§ 3. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać
się wyłącznie przy użyciu samej wody i pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczenia środowiska
naturalnego, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6.
2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych przy użyciu wody wraz ze środkami myjącymi,
wyłącznie jeżeli mycie odbywa się ma utwardzonych częściach nieruchomości, a powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika
bezodpływowego.
3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych, zakazuje się mycia
pojazdów samochodowych poza myjniami.
4. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest w przypadku
wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu.
5. Naprawa pojazdów samochodowych w przypadkach innych niż wymienione w ust. 4 poza warsztatami
naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości
pod warunkiem że naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, a odpady
powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane
do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,
6. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi nie może
stwarzać uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się mycia i napraw
oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3.
Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych
§ 4. 1. Odpady komunalne z dróg publicznych należy zbierać w koszach ulicznych o minimalnej
pojemności 20l, wykonanych z materiałów trudnopalnych o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie
i sprawnych technicznie.
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów
przy przystankach autobusowych należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.

pieszych,

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego i nieczystości ciekłych
§ 5. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego i nieczystości ciekłych
§ 6. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe,
powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości
nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania oraz uniemożliwiając
przedostanie się nieczystości poza zbiornik, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane utrzymywać je w sposób zapewniający ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku.
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§ 8. 1. W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 7 osoby utrzymujące zwierzęta domowe
obowiązane są do:
1) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego
użytku, w szczególności: drogach, chodnikach, podwórkach, utwardzonych placach, terenach zieleni, itp.;
2) zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszelkich insektów i chorób zakaźnych, których
nosicielami mogą być utrzymane zwierzęta;
3) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń i posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;
4) niepozostawiania zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje
się w pomieszczeniu ogrodzonym lub zamkniętym;
5) prowadzenia psów na smyczy w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a psów należących
do ras uznawanych za agresywne oraz psów, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych
zwierząt – na smyczy i w kagańcu.
2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie poza terenem zabudowanym, pod warunkiem,
że osoba, z którą przebywa pies ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 9. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych.
2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
na obszarze Gminy Dzierżoniów, z zastrzeżeniem § 10.
§ 10. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Dzierżoniów dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu następujących warunków:
1) utrzymywania zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby nie powodowało uciążliwości dla mieszkańców
nieruchomości oraz mieszkańców sąsiednich nieruchomości, takich jak: hałas, odór, zanieczyszczenie
terenu, itp.;
2) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem zwierząt;
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenach ogrodzonych
uniemożliwiających przemieszczanie się poza granice nieruchomości.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 11. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej.
2. Deratyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku kalendarzowym, tj. w okresach kwiecień/maj
i październik/listopad oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.
3. Deratyzację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych przeprowadza się w miarę potrzeb.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 12. Traci moc uchwała nr XXX/230/12 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów, zmieniona uchwałą
nr XXXVI/271/13 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 marca 2013 r.
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§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowych Województwa Dolnośląskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Dzierżoniów:
G. Ziernik

