
UCHWAŁA NR XXIV/176/12
RADY GMINY ŻÓRAWINA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żórawina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Żórawina uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

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

§ 2. Ilekroć w uchwale mowa jest o: 

1. Właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 
jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 
władające nieruchomością. 

2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. 

3. Regulaminie – należy przez to rozumieć, niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Żórawina. 

4. Psach rasy uznanej za agresywną – psy należące do jednej z ras wymienionych w przepisach wykonawczych 
do ustawy o ochronie zwierząt. 

5. Podmiotach uprawnionych – należy przez to rozumieć podmioty które legitymują się ważnym zezwoleniem 
na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Żórawina. 

6. Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Żórawina. 

7. Odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy o odpadach, 
które ze względu na swoje rozmiary i masę mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie 
nieruchomości. 

8. Odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia 
ludzi lub szczególne zagrożenie dla środowiska, np. przeterminowane lekarstwa, opony, baterie, akumulatory, 
świetlówki. 

9. Nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych. 

10. Stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 
kanalizacyjnej lub przy oczyszczalni ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych 
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia. 

11. Zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości dotyczące 
gospodarowania odpadami komunalnymi określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oława. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 
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1. Odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub jeżeli brak jest technicznej lub 
ekonomicznej możliwości, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej oczyszczalni ścieków 
bytowych. 

2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku w odniesieniu do dróg należy do zarządcy danej drogi. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku w częściach nieruchomości 
służących do użytku publicznego, poprzez: 

1) gromadzenie uprzątniętych z chodników położonych wzdłuż nieruchomości błota, śniegu i lodu, na skraju 
chodnika od strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób niezagrażający 
istniejącej zieleni, 

2) usunięcie z miejsc zagrażających bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych uprzątniętego błota, śniegu i lodu 
z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, z dróg publicznych, z przystanków komunikacyjnych, 

3) usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku niezwłocznie po ich pojawieniu się, 

4) niezwłoczne usuwanie odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.), 

5) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym placów zabaw, dokonywanie 
wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci z częstotliwością co najmniej 1 raz w roku, a w razie potrzeby 
częściej, 

6) umieszczenie informacji o warunkach prowadzenia handlu przez zarządców targowisk i giełd. 

§ 5. Na terenie gminy zabrania się: 

1. wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

2. mycia pojazdów samochodowych jeżeli brak jest możliwości odprowadzenia ścieków do kanalizacji lub 
zbiorników bezodpływowych, 

3. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie 
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców, a powstające 
odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, 

4. składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych,zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. 
prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r., nr 25 poz.150 z póżn. zm). 

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości zabrania się spalania odpadów takich jak: tworzywa sztuczne, guma, odzież 
oraz innych odpadów komunalnych, poza odpadami dopuszczonymi do spalania w domowych instalacjach 
i urządzeniach centralnego ogrzewania, kuchniach i piecach. Do odpadów dopuszczonych do spalania należą: 
trociny, wióry, ścinki, drewno, korek i kora oraz papier i tektura, niezawierające substancji niebezpiecznych, 
impregnatów, folii itp. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli 
spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 
i zadymiania dróg, 

2. Zabrania się wypalania traw, trzcinowisk i ściernisk, 

3. Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji 
deszczowej oraz do ziemi. Zabrania się również wprowadzania gnojowicy i gnojówki do sieci kanalizacyjnej lub 
mieszania tych ścieków ze ściekami komunalnymi. W/w nawozy naturalne należy stosować zgodnie z odrębnymi 
przepisami w sposób, który nie powoduje zagrożeń dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska, 

4. Zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych obiektów. Zabrania się także umieszczania na 
nich plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowania haseł i rysunków bez uzyskania zgody właściciela nieruchomości, 
a w przypadku obiektów zabytkowych wymagana jest dodatkowo zgoda Konserwatora Zabytków, 

5. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, kosztami ekspertyzy, wywozu 
nieczystości ciekłych i czyszczenia obciążony zostaje właściciel nieruchomości. Właściciel zobowiązany jest do 
usunięcia nieszczelności w terminie dwóch tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i pisemnego 
powiadomienia o tym gminy. 

§ 7. Na terenie gminy zabrania się: 

1. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, 

—————————————————————————————————————————————————————————
Id: DZKHV-ROQXV-PFDAH-RZMBN-XRVMB. Podpisany Strona 2



2. Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp., 

3. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 

4. Zajmowania pasa drogowego bez zgody gminy lub właściwego zarządu dróg. 

§ 8. 1. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z zapisów niniejszego 
Regulaminu podlega kontroli. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania potwierdzeń płatności za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych, w celu okazania ich instytucjom kontrolnym, posiadającym uprawnienia 
do przeprowadzania kontroli. 

Rozdział 3.
Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 

§ 9. Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów określa Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku międzygminnego Ślęza- Oława. 

Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach i placach publicznych 

§ 10. Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych warunki rozmieszczenia pojemników oraz ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Związku Międzygminnego Ślęza-Oława. 

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego określa „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 
Międzygminnego Ślęza-Oława”. 

§ 12. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
(art.5 ust.1. pkt. 2 ustawy) w terminie 12 miesięcy od dnia: 

1) wejścia w życie niniejszego regulaminu, przy sieci istniejącej, 

2) przekazania jej do eksploatacji,przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej 
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (art.5 ust.1 pkt.2 ustawy) spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych, 

2. Właściciel nieruchomości niepodłączonej do sieci kanalizacyjnej a korzystający ze zbiornika 
bezodpływowego jest zobowiązany do opróżniania takiego zbiornika (szamba) z częstotliwością zapewniającą 
niedopuszczenie do jego przepełnienia, zanieczyszczenia i skażenia powierzchni ziemi i wody, 

3. Nieczystości ciekłe należy usuwać wyłącznie do stacji (punktów) zlewnych, 

4. Wykonanie czynności wymienionych w ust. 1 powierza się zakładom specjalizującym się w opróżnianiu 
zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych na terenie Gminy Żórawina posiadającym 
właściwe zezwolenie, 

5. Na żądanie pracowników gminy upoważnionych przez Wójta Gminy właściciel nieruchomości zobowiązany 
jest do udokumentowania przekazania ciekłych odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu,poprzez 
okazanie umowy oraz dowodów opłat za wyżej wymienione usługi. Dowody opłat należy przechowywać przez 
okres minimum 2 lat, 

6. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika bezodpływowego lub podłączenia do kanalizacji deszczowej 
,rowu melioracyjnego czy innego nielegalnego zrzutu ścieków służby upoważnione przez Wójta Gminy mogą 
dokonywać kontroli, w celu stwierdzenia stanu technicznego szamba. Czy też ustalenia innego sposobu 
nielegalnego zrzutu ścieków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić wstęp na teren nieruchomości 
osobom upoważnionym przez Wójta Gminy w celu przeprowadzenia kontroli. 
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Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa „Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława". 

Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do zachowania środków ostrożności 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt i szkody przez 
nie wyrządzone. 

§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy w szczególności: 

1. wyprowadzanie psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne,psy duże pow. 50cm w kłębie lub 
zachowujące się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe, 

2. sprawowanie stałego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzętami, 

3. systematyczne szczepienie przeciw wściekliźnie, 

4. uzyskanie zezwolenia Wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną, 

5. nie wprowadzanie psów do obiektów użyteczności publicznej i na tereny przeznaczone do użytku 
publicznego (za wyjątkiem psa-przewodnika osoby niepełnosprawnej), 

6. utrzymywanie większej ilości zwierząt w budynkach wielorodzinnych oraz zabudowie zwartej nie może 
stanowić uciążliwości dla pozostałych mieszkańców. 

§ 16. Wykonanie obowiązków, o których mowa w tytule rozdziału VII niniejszej uchwały polega 
w szczególności na: 

1. Wykonanie zamknięcia, które uniemożliwi samowolne wydostanie się zwierzęcia lub uwolnienie go przez 
osobę nieuprawnioną. 

2. Wyposażenia nieruchomości, na obszarze której mają być utrzymywane psy rasy uznawanej za agresywną, 
w następujące urządzenia: 

1) kojec dla psa, z ogrodzeniem stalowym lub murowanym o wysokości co najmniej 2,2 m, przy czym kojec nie 
może graniczyć bezpośrednio z ciągiem pieszym (chodnikiem) drogi publicznej, 

2) zamknięcia samego kojca jak też posesji na której się znajduje, które uniemożliwią samowolne wydostanie się 
zwierzęcia lub uwolnienie go przez osobę nieuprawnioną., 

3) umieszczenie tabliczki z informacją „Uwaga pies rasy agresywnej” na drzwiach wejściowych do lokalu 
mieszkalnego w budynkach wielolokalowych lub na ogrodzeniu posesji w budynkach jednorodzinnych, 

4) oznakowanie psa za pomocą mikro chipa przed uzyskaniem zezwolenia Wójta Gminy, 

3. wyprowadzaniu psa na smyczy i w kagańcu, z dopuszczeniem zwolnienia zwierzęcia ze smyczy w miejscu 
mało uczęszczanym, pod warunkiem jednak, że pies nie jest agresywny, znajduje się pod opieką i wykonuje 
polecenia opiekuna, 

4. niezwłocznym usuwaniu odchodów i innych wydalin zwierzęcia z ulic, chodników, placów, skwerów 
i zieleńców, za wyjątkiem sytuacji, gdy zanieczyszczenie spowodował pies – przewodnik niewidomego. 

§ 17. Zakazuje się: 

1. wyprowadzania psów na tereny: 

1) 1.sportowe (boiska i stadiony), 

2) placów zabaw, 

3) organizowanych imprez masowych, 

4) cmentarzy, miejsc kultu religijnego i pamięci narodowej. 
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2. kąpieli zwierząt domowych w kąpieliskach publicznych oraz zbiornikach wodnych stanowiących źródło 
zaopatrzenia w wodę pitną, 

3. wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem psa – przewodnika 
osoby niepełnosprawnej. 

§ 18. Utrzymywanie psów agresywnych i zachowujących się agresywnie oraz zwierząt niebezpiecznych na 
nieruchomościach będących współwłasnością wymaga pisemnej zgody współwłaścicieli. 

§ 19. 1. Postanawia się, że zwierzęta bezdomne będą wyłapywane. Zasady wyłapywania bezdomnych zwierząt 
na terenie Gminy oraz dalsze postępowanie z tymi zwierzętami określa odrębna uchwała Rady Gminy. 

2. O fakcie zauważenia bezdomnego psa należy informować Urząd Gminy Żórawina. 

Rozdział 8.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

§ 20. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
szeregowej i zwartej oraz innej nieprzeznaczonej na funkcje mieszkaniowe, a nie związanej z produkcją rolniczą 
zakazuje się prowadzenia hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich. 

2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej zakaz określony w ust. 
1 nie dotyczy królików, drobiu i gołębi, pod warunkiem, że hodowla nie jest prowadzona w znacznym rozmiarze 
i nie powoduje uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich. 

3. Prowadzenie chowu lub hodowli większej ilości zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 
wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli sąsiednich nieruchomości graniczących. 

§ 21. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie, o których mowa w § 21 ust. 2, na 
terenach wyłączonych z produkcji rolniczej obowiązani są spełnić następujące wymagania: 

1. teren, gdzie utrzymywane są zwierzęta gospodarskie powinien być ogrodzony w sposób uniemożliwiający 
ich wydostanie oraz uwolnienie przez osoby nieuprawnione, 

2. za wyjątkiem gołębi zwierzęta nie mogą być wypuszczane poza teren ogrodzony, 

3. teren i pomieszczenia lub klatki gdzie utrzymywane są zwierzęta powinny być utrzymywane w czystości; 
ścieki i odpady hodowlane (obornik) powinny być gromadzone i przekazywane do wykorzystania lub 
unieszkodliwiania, 

4. klatki i pomieszczenia powinny być skonstruowane w sposób uniemożliwiający wydostawanie się ścieków 
do środowiska, 

5. na teren nieruchomości sąsiednich nie mogą przedostawać się ścieki, odory i ponadnormatywny hałas, 

6. właściciel nieruchomości na terenie, której przebywają zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest 
przeprowadzić deratyzację pomieszczeń, w których trzymane są zwierzęta dwa razy w roku w okresach: 1-30 
kwietnia oraz 1-30 października. Deratyzacja powinna być wykonana przez uprawniony podmiot. 

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 22. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 
gryzonie zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia deratyzacji: 

1) Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzenia, 
co najmniej raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości, 

2) Właściciele budynków jednorodzinnych- obowiązek ten może być realizowany w miarę potrzeby, 

3) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości na własny 
koszt każdorazowo w przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości. W szczególności deratyzacje 
należy przeprowadzać w następujących miejscach: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia 
piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny. 

2. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu 
o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego. 
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§ 23. W przypadku występowania populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy określa 
obszary i terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji oraz podaje je do wiadomości poprzez 
obwieszczenie. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości na terenie gminy, w tym 
szczególnie budynki mieszkalne, obiekty spożywcze, użyteczności publicznej, miejsca gromadzenia odpadów, sieci 
kanalizacyjnej itp. 

§ 24. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciąża się właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 10.
Przepisy końcowe 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina. 

§ 26. Traci moc uchwała nr XXI/160/09 Rady Gminy Żórawina z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żórawina. 

§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa dolnośląskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Żórawina. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żórawina 

Maciej Koba
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