UCHWAŁA
RADY GMINY JERZMANOWA
z dnia 26 kwietnia 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa
(Wrocław, dnia 7 lipca 2006 r.)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 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 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) po zasięgnięciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa w
brzmieniu określonym w dalszej części uchwały.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 2. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jerzmanowa, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jerzmanowa.
§ 3. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na terenie Gminy Jerzmanowa.
§ 4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania i uŜytkowania;
2) PGO dla ZGZM naleŜy przez to rozumieć Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia
Miedziowego wprowadzony uchwalą nr XXXVI/174/05 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 26
października 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu
Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego;
3) KPGO - naleŜy przez to rozumieć Krajowy Program Gospodarki Odpadami przyjęty przez Radę
Ministrów zgodnie z treścią art.14 ust 4 ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62, poz.
628, ze zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 28 lutego 2003 r.(M. P. Nr 11, poz. 159);
4) LOPS - naleŜy przez to rozumieć, lokale / mobilnych punktach odbioru selektywnego zlokalizowane w
poszczególnych miejscowościach gminy, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposaŜone
pomieszczenia lub wolno stojące obiekty, czynne codziennie lub co kilka dni, w określonych
godzinach mieszkańcy tych miejscowości mogą przekazywać podmiotowi uprawnionemu,
wyselekcjonowane odpady kuchenne i zielone, oraz osobno, opakowania z papieru, tektury,
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania
z blachy stalowej i opakowania z aluminium, a takŜe odpady niebezpieczne i w ustalonych
harmonogramem terminach, wielkogabarytowe, w których pracownik podmiotu uprawnionego
rejestruje na indywidualnych kontach mieszkańców/właścicieli nieruchomości ilość odebranych,
wyselekcjonowanych odpadów.
5-7) (skreślone).
8) odpadach zielonych - -naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych;
9) podmiotach uprawnionych - naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi

jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta waŜne zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części;
10-13) (skreślone).
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz
naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:
1) wyposaŜenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników słuŜących do gromadzenia odpadów;
2) utrzymywanie w naleŜytym stanie sanitarnym pomieszczeń, mieszczących urządzenia na odpady;
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art. 5
ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U
Nr 132, poz. 622 ze zm.) wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych
lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;
4) uprzątanie błota, piasku, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
udostępnionych do uŜytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do
nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych
zanieczyszczeń w miarę potrzeby;
5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
6) (skreślony).
7) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowice.
§ 6. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych.
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń
wyposaŜenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do
umieszczenia reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej;
3) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
5) indywidualnego wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych;
6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi i odprowadzania
wód opadowych na chodniki;
7) indywidualnego opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód
opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.
ROZDZIAŁ III
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 7. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i
warsztatami naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
§ 8. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości niesłuŜących do
uŜytku publicznego, pod warunkiem, Ŝe czynności te będą wykonywane w miejscach do tego
przeznaczonych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest
zabronione.

§ 9. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieŜącą eksploatacją jest dozwolona na
terenie nieruchomości, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz
uciąŜliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
ROZDZIAŁ IV
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i
gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 10. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności: 110 l; 120 l; 240 l; 1100 l;
3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 2500 l;
4) kontenery przeznaczone na odpady budowlane.
2. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w pojemnikach
lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej wskaźniki określone w PGO dla ZGZM.
1) mieszkaniec rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 200 kg, i potrzebuje on 20 l/na tydzień (na
wsi) pojemności kubła na odpady;
2) ilość i wielkość pojemników stanowiących wyposaŜenie nieruchomości musi być adekwatna do liczby
mieszkańców z uwzględnieniem normatywnej ilości odpadów komunalnych powstających w
gospodarstwach domowych lub innych źródłach, tak aby zapewnić prawidłowe gromadzenie
odpadów z uwzględnieniem częstotliwości ich wywozu, jednak minimalna pojemność pojemnika nie
moŜe być mniejsza niŜ 110 litrów;
3) dopuszcza się korzystanie z jednego pojemnika przez kilku właścicieli, z tym Ŝe obowiązki związane
z jego opróŜnianiem, podpisaniem umowy z podmiotem uprawnionym oraz rozliczanie za wywóz
odpadów z pozostałymi partycypującymi właścicielami, spoczywa na jednym wybranym właścicielu;
4) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposaŜyć nieruchomości w kubły o pojemności zapewniającej
pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punkcie 1);
5) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do
liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w punkcie 1);
6) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający
ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych
indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego
cyklu odbioru:
a) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na kaŜdego ucznia i pracownika,
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b) dla lokali handlowych - 50 l na kaŜde 10 m pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l na lokal,
c) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na kaŜdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdy punkt,
d) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to takŜe miejsc w tzw.
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
e) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
f) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na kaŜdych 10 pracowników;
g) dla ogródków działkowych 20 l na kaŜdą działkę w okresie sezonu tj. od marca do 31 października
kaŜdego roku, i 5 l poza tym okresem;
h) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
równieŜ ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady.
3. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w sposób obowiązujący
(zorganizowany) na terenie gminy i do pojemników wskazanych przez gminę lub podmiot uprawniony:
1) odpady ulegające biodegradacji:
a) właściciele nieruchomości połoŜonych na terenach budownictwa jednorodzinnego (zagrodowego)
mogą kompostować organiczną cześć odpadów komunalnych.
Kompostowanie nie moŜe stanowić uciąŜliwości zapachowych dla sąsiednich nieruchomości.

Kompostownik winien być oddalony od granicy sąsiedniej nieruchomości o co najmniej 2 m.
b) dopuszcza się kompostowanie pozostałości organicznych na innych terenach pod warunkiem, Ŝe
nie narusza to odrębnych przepisów, do czasu wprowadzenia systemu selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych podlegających biodegradacji.
2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady
niebezpieczne:
a) zgodnie z systemem wprowadzonym przez gminę lub do odrębnych pojemników dostarczonym
przez uprawniony podmiot i przekazywanie mu zgodnie z ustalonym przez niego
harmonogramem.
b) mieszkańcy posiadający przeterminowane leki będą je przekazywać firmom specjalistycznym do
utylizacji, a zuŜyte baterie do miejsc - wyznaczonych w poszczególnych miejscowościach, które
dysponują odpowiednimi pojemnikami;
3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. NaleŜy je wystawić
przed wejściem do nieruchomości lub na wyznaczone do tego celu miejsce, z którego odbierane są
przez podmiot uprawniony.
4) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w
nim odbierane.
4. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na
jej terenie, w taki sposób by opróŜnianie było konieczne nie częściej niŜ raz w tygodniu bez dopuszczenia
do przepełnienia. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach
odrębnych.
§ 11. 1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, zlokalizowane w miejscach publicznych, mają
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pojemność od 1,5 m do 2,5 m i kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone, a
więc:
1) zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;
2) biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;
3) Ŝółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych(PET).
2. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne
gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne
korzystanie z nich przez przechodniów.
1) na przystankach komunikacji kosze naleŜy lokalizować obok wiaty, a jeśli jej nie ma - to w
sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
2) wielkość koszy ulicznych została określona w § 9 ust. 1 pkt 1.
3. Organizatorzy imprez, spotkań masowych są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na
obszarze, gdzie one się odbywają poprzez:
1) wyposaŜenie miejsca organizacji imprez w odpowiednia ilość pojemników na odpady oraz
przenośnych sanitariatów,
2) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania itp.,
3) zagospodarowania zebranych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 12. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych naleŜy uwzględnić
przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690).
2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady naleŜy ustawić w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren
nieruchomości lub, gdy takiej moŜliwości nie ma, naleŜy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z
harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się takŜe
wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w
celu ich opróŜnienia.
4. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,

trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem się na niej wody i błota.
1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w stanie czystości, dobrym stanie
technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. Usługi w tej mierze moŜe wykonywać podmiot
uprawniony.
2) Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe naleŜy wystawić w terminie przewidzianym
harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie
jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę nieruchomości do tego celu w zabudowie
wielorodzinnej. W zabudowie wielorodzinnej mogą takŜe być oddane w terminach przewidzianych
harmonogramem do LOPS. Wystawianie odpadów nie moŜe spowodować utrudnienia w ruchu
drogowym lub poruszaniu się osób pieszych.
Odpady niebezpieczne będą gromadzone w wyznaczonym miejscu w osobnych pojemnikach i
zbierane zgodnie z harmonogramem.
3) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złoŜone w udostępnionych przez podmiot
uprawniony kontenerach, w miejscu umoŜliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na
miejscu nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez
zarządcę nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.
§ 13. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, gruzu, gorącego
popiołu, ŜuŜla, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących, wybuchowych, przeterminowanych leków,
zuŜytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
1) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) lustra,
3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne, z pozostałościami zawartości,
4) szkło budowlane(szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyby samochodowe.
4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać:
1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki, pojemniki po farbach i lakierach,
3) opakowania po środkach ochrony roślin: chwastobójczych, owadobójczych, grzybobójczych, lub
innych.
5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
ROZDZIAŁ V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym
na odbiór odpadów komunalnych.
2. (skreślony).
3. (skreślony).
4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są zobowiązani do
niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na opróŜnianie zbiornika bezodpływowego
lub opróŜnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania w formie umowy korzystania z
usług podmiotu uprawnionego w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróŜniania zbiorników
bezodpływowych.
§ 15. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się w
terminach uzgodnionych z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów, jednak nie
rzadziej niŜ:

1) odpady komunalne (niesegregowane) powinny być usuwane z trenu nieruchomości okresowo w
terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym ale z częstotliwością, co najmniej raz na 2
tygodnie. W przypadku posesji, gdzie liczba osób zamieszkujących nie przekracza dwóch,
częstotliwość powinna wynosić minimum raz na 4 tygodnie,
2) odpady segregowane w miarę potrzeb, na bieŜąco - nie rzadziej niŜ w cyklu dwumiesięcznym.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek przed umieszczeniem odpadu (opakowania) w pojemniku
zadbać o to, aby nie pozostały na nich resztki zawartości,
3) odpady wielkogabarytowe powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo nie częściej niŜ w
cyklu półrocznym w terminach ogłoszonych przez wójta gminy lub na zgłoszenie firmie wywozowej,
4) odpady budowlane i zielone będą odbierane na indywidualne zgłoszenie.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
ustala się - raz na dwa tygodnie.
1) niezaleŜnie od częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych określonej wyŜej, zarządzający obszarem
mają obowiązek nie dopuścić do przepełniania koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię;
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie. Dopuszcza się usuwanie
odpadów w zaleŜności od potrzeb, ale w taki sposób, aby nie nastąpiło przepełnienie zbiornika
przycmentarnego.
3. Właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróŜnić je z
częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika,
zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy uprawnionemu, z którym posiada umowę na opróŜnianie zbiorników.
Przyjmuje się, Ŝe pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróŜnianie ich nie częściej niŜ raz w
tygodniu.
4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy.
5. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani
usuwać odpady codziennie.
6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróŜniać przenośne toalety
oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 16. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić zapełnione urządzenia do zbierania
odpadów w sposób określony w § 11.
2. OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
Zamówienie musi być zrealizowane do 24 godzin od złoŜenia.
3. Częstotliwość opróŜniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z
ich instrukcji eksploatacji.
4. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia
zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku transportu odpadów oraz nieczystości płynnych.
5. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.
ROZDZIAŁ VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych, do których
osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
§ 17. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2007 roku do nie więcej niŜ 83% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2011 roku nie więcej niŜ 58% (wagowo) całkowitej masy odpadów ulegających
biodegradacji.
§ 18. Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są
zobowiązane w kolejnych latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez

jedną osobę i poddać odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów określone w poziomach selekcji
zawartych w PGO dla ZGZM.
ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagroŜeniem
lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
uŜytku
§ 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostroŜności, zapewniających ochronę zdrowia i Ŝycia ludzi oraz zwierząt, a takŜe dołoŜenia
starań, aby zwierzęta te nie były uciąŜliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.
§ 20. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy:
1) w odniesieniu do psów:
a) zarejestrowanie w Urzędzie Gminy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w
rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko właściciela, adres właściciela, imię psa,
b) wyposaŜenie psa w obroŜę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,
c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagraŜającego otoczeniu - w nałoŜonym kagańcu,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,
c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaŜ,
kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych w
sytuacji, gdy właściciel ma moŜliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono
psów uznanych za agresywne;
e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy moŜe mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa i
wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeŜeniem;
f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego, a w
szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.
2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą takŜe zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze
zwierząt domowych.
ROZDZIAŁ X
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 21. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi z
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 216 ze zm.);
3) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu

nieruchomości, jak równieŜ wód powierzchniowych i podziemnych;
4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciąŜliwości, dla współuŜytkowników
oraz uŜytkowników nieruchomości sąsiednich.
ROZDZIAŁ XI
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji
na terenie nieruchomości.
§ 23. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez wysłanie zawiadomień do
poszczególnych miejscowości i wywieszenie informacji na tablicach ogłoszeń w poszczególnych
miejscowościach, podlegającym deratyzacji.
§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, wójt w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
§ 25. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają właścicieli nieruchomości.
ROZDZIAŁ XII
Postanowienia końcowe
§ 26. Naruszenia przepisów regulaminu podlega karze grzywny lub karze aresztu zgodnie z
Rozdziałem 5 - Przepisy karne - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami).
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 28. Traci moc uchwała nr XXVII/157/97 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 19 marca 1997 r. w
sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jerzmanowa.
§ 29. Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

