Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jerzmanowa.
Dolno.2016.3835 z dnia 2016.08.05
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2021r.
Wejście w życie:
20 sierpnia 2016 r.
UCHWAŁA Nr XXV/170/2016
RADY GMINY JERZMANOWA
z dnia 5 sierpnia 2016 r.
w sprawie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Jerzmanowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz 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 Głogowie Rada Gminy
Jerzmanowa uchwala co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy
Jerzmanowa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXVII/215/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia
2012 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj.
Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIK 1
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Jerzmanowa
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Jerzmanowa 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 nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
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.
§ 2. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jerzmanowa
dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących: prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania 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,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
określa Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego.
§ 3. Wymagania dotyczące:
1. Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego:
1) błoto, śnieg i lód uprzątnięty z nieruchomości należących do użyteczności publicznej
należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni w sposób nie zagrażający
bezpieczeństwa ludzi oraz pojazdów. Zgromadzone zanieczyszczenia nie mogą utrudniać
swobody ruchu pieszych oraz ograniczać ruch i zatrzymywanie się pojazdów.
2) likwidowanie śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych należy przeprowadzać
przy użyciu środków określonych w aktualnych aktach prawnych
2. Mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

naprawczymi:
1) zabrania się mycia samochodów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności:
a) na chodnikach, ulicach i terenach zielonych,
b) na terenach leśnych,
c) w pobliżu zbiorników wodnych, rzek i strumieni.
2) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
dopuszcza się jedynie na terenie nieruchomości, w miejscu o utwardzonym podłożu, pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub zbiornika
bezodpływowego.
3) dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw dla potrzeb własnych na terenie
nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla osób trzecich.
3. Właścicielom nieruchomości zabrania się spalania na powierzchni ziemi oraz w
instalacjach grzewczych budynków odpadów takich jak tworzywa sztuczne, gumy,
odzież, meble oraz odpadów pochodzących z działalności gospodarczej z wyłączeniem
surowego drewna, papieru, makulatury oraz słomy. Zabrania się spalania pozostałości
roślinnych.
§ 4. Rodzaj i minimalna pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.)
drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach wykonanych z materiałów
niepalnych o minimalnej pojemności 35l.
2. Kosze uliczne, o których mowa w pkt 1 winny być ustawione w miejscach i ilości
pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.
3. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować przed wiatą, a jeśli jej nie ma,
to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 5. Częstotliwość i sposób pozbywania nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1. 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 pojemności zbiornika,
zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się
nieczystości ciekłych poza zbiornik jednakże nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków
usuwanie osadów winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni.
3. Usuwanie nieczystości ciekłych i osadów powinno być dokonane przez uprawniony
podmiot i odpowiednio udokumentowane.
§ 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku:
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i

życia ludzi oraz innych zwierząt,
2) stworzenia takich warunków, aby utrzymywane zwierzęta nie były uciążliwe dla
otoczenia;
3) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,
4) wyposażenie psów wyprowadzanych poza teren nieruchomości w obrożę i
wyprowadzanie na uwięzi, a psa rasy uznanej za agresywne w kaganiec i obrożę,
5) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności
chodnikach, jezdniach, terenach zielonych, klatkach schodowych.
§ 7. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w
poszczególnych nieruchomościach:
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości o
charakterze użyteczności publicznej oraz wyłączonych z produkcji rolnej z zastrzeżeniem
ust. 2
2. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obrębie zabudowy
jednorodzinnej w ilościach i pomieszczeniach przystosowanych do chowu tych zwierząt.
3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dozwolone jest utrzymywanie zwierząt
gospodarskich z zachowaniem poniższych wymagań:
1) zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości powinny być
zabezpieczone w taki sposób aby samowolnie nie opuszczały tej nieruchomości,
2) przestrzegane będą przepisy w obowiązujących aktach prawnych;
3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie będzie powodowało uciążliwości dla
sąsiednich nieruchomości, takich jak odór lub hałas,
4) odpady i nieczystości powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich
będą gromadzone i usuwane zgodnie z odrębnymi przepisami oraz nie będą powodowały
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych o podziemnych.
§ 8.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanym do przetwórstwa,
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych,
3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
5) składowiska odpadów komunalnych,
6) obiekty oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjne.
2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzona będzie
dwa razy do roku w następujących terminach:
1) od marca do kwietnia,
2) od września do października.
3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo, w przypadku
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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Załącznik:- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVI/185/2016 z dnia 19 września 2016 r.
(Dolno.16.4334) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 października 2016 r.- zmieniony
przez § 1 uchwały nr XXXVII/275/2021 z dnia 24 marca 2021 r. (Dolno.21.1613)
zmieniającej nin. uchwałę z dniem 16 kwietnia 2021 r.

