
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/227/13 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 4 marca 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn  

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z póź. zm.) art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 

z póź. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, Rada 

Gminy Podgórzyn uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn o nastę-

pującej treści:  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn zwany dalej „regulaminem”, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn, a w szczególności:  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;  

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;  

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomo-

ści, oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

6) wymagania odnoście utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;  

7) wyznaczenie obszarów polegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.  

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:  

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym regulami-

nie;  

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych w zależności od 

ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów;  

3) prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:  

a) papieru i makulatury,  

b) metalu, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,  

c) szkła  

d) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,  

e) odpady zielone,  

f) przeterminowane leki i chemikalia,  

g) zużyte baterie i akumulatory,  
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h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

j) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

k) zużyte opony,  

l) tekstylia, w tym ubrania .  

4) właściciel nieruchomości, który zadeklaruje niesegregowanie odpadów komunalnych zobowiązany jest do 

ich przekazywania uprawnionym podmiotom.  

5) właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia 

ścieków, zobowiązany jest zgłaszać ten fakt w Urzędzie Gminy Podgórzyn.  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego usunięcia śniegu, lodu, błota oraz in-

nych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz chodników przylegają-

cych do nieruchomości poprzez:  

1) odgarnięcie śniegu i lodu na skraj chodnika, w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojaz-

dów. Zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię.  

2) usuwanie z chodnika błota i innych zanieczyszczeń tj. piasek, papier, szkło itp.  

2. Przystanki w zbiorowej komunikacji publicznej oraz tereny postojowe, pętle należy utrzymywać 

w czystości i porządku poprzez usuwanie zanieczyszczeń, błota i śniegu.  

§ 4. 1. Mycie samochodów poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzo-

nym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorni-

ka bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone pod wa-

runkiem, że:  

1) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;  

2) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego 

przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia , zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych  

urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 

w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniając ilość 

wytworzonych odpadów , ilość osób z nich korzystających, oraz ilość pojemników lub worków do selektywnej 

zbiórki odpadów.  

§ 6. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie gminy to:  

1) znormalizowane zamykane pojemniki o pojemności od 110, 120, 240,1100 litrów lub worki o pojemności 

120 l;  

2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 60 litrów,  

3) kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności od 2,5 do 10 m
3
  

4) pojemniki o pojemności min. 110 l lub worki o pojemności 120 litów przeznaczone na odpady zbierane 

selektywnie;  

2. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów należy oznakować w sposób zapewniający 

identyfikację właściciela nieruchomości oraz rodzaj gromadzonych odpadów,  

3. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgod-

ności lub wymagań Polskich Norm.  

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązany jest do:  

1) zbierania na terenie nieruchomości wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:  

a) szkło – w osobnym pojemniku lub worku, koloru zielonego;  

b) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) − w pojemnikach koloru brązowego 

lub workach, koloru czarnego (z napisem bio);  

c) odpady zmieszane– w pojemnikach lub workach koloru czarnego.  
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2. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, ma możliwość przekazy-

wania ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw. „gniazd”, zlokalizowanych na tere-

nie gminy, w następujący sposób:  

a) do pojemników koloru niebieskiego – papier i opakowania wielomateriałowe;  

b) do pojemników koloru zielonego – szkło;  

c) do pojemników koloru żółtego oraz pojemników siatkowych – opakowania z tworzyw sztucznych  

3. Korzystanie z pojemników i worków do segregacji musi być zgodne z ich przeznaczeniem.  

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania we własnym zakresie pozostałych odpa-

dów zebranych selektywnie, w tym w szczególności: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, opony, chemikalia, tekstylia, akumulatory i baterie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy .  

§ 8. 1. Łączna pojemność minimalna pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych zmie-

szanych na terenie nieruchomości, powinna wynikać z następujących tygodniowych uśrednionych norm wy-

twarzania zmieszanych odpadów komunalnych:  

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na każdego mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l 

na każdą nieruchomość;  

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych – co najmniej 3 l na każ-

dego ucznia, dziecko, pracownika,  

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na 

każdych 10 pracowników,  

4) dla lokali i punktów handlowych – 20 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l 

na lokal, punkt  

5) dla punktów gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,  

6) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego pracownika,  

7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów, agroturystyki itp. – co najmniej 20 l na jedno łóżko,  

8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, 

a poza tym okresem – 1 l na każdą działkę;  

9) dla targowisk – 15 l na 1 stanowisko handlowe;  

10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej, organów administracji samorządowej – co 

najmniej 10 l na każdego pracownika,  

11) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku.  

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkań-

cy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:  

1) nie więcej niż 5 osób − pojemnik o pojemności 110 – 120 l;  

2) nie mniej niż 6 osób i nie więcej niż 10 osób – pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki 

o pojemności 120 l;  

3) gospodarstwo domowe liczące powyżej 10 osób ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki 

o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wg norm zapisanych w niniejszym regulaminie;  

4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 

mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w niniejszym regulaminie.  

3. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu 

budowlanego oraz spalania odpadów w pojemnikach i kontenerach.  

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady komunalne 

w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

5. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo do-

stępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powo-

dujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.  

6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbiera-

nia odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem, 

wjazdem na teren nieruchomości  

7. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp 

do pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

8. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia po-

jemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmono-

gramie odbioru danego rodzaju odpadów.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 1787



9. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji 

zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem dla własnego 

wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.  

§ 9. Zarządcy dróg o intensywnym ruchu pieszych oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się 

tereny lub obiekty służące do użytku publicznego takie jak: place zabaw, parkingi, itp., mają obowiązek usta-

wienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych na odpady o pojemności od 30 do 60 litrów w ilości 

zapewniającej czystość i porządek na danym terenie.  

§ 10. Nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wy-

maganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z póź. zm.).  

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Odpady komunalne niesegregowane z terenu nieruchomości usuwane są nie rzadziej niż raz na 

dwa tygodnie zgodnie z ustalonym harmonogramem z podmiotem uprawnionym.  

2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach, które zo-

staną odebrane przez podmiot uprawniony w wyznaczonym terminie, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygo-

dnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

3. Segregowane odpady komunalne – szkło, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy 

wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem lub dostarczyć do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych tzw. „gniazd, zlokalizowanych na terenie gminy lub na terenie Zakładu Usług Komu-

nalnych Związku Gmin Karkonoskich w Ściegnach-Kostrzycy.  

4. Odpady ulegające biodegradacji − w tym odpady zielone zebrane w odpowiednich pojemnikach lub 

workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem jednak nie rzadziej niż raz na ty-

dzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygo-

dnie.  

5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym 

dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem, lub do punktu selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych zlokalizowanego na terenie gminy tj. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Kar-

konoskich w Ściegnach-Kostrzycy. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być również bezpłatnie 

przekazany do punktów sprzedaży sprzętu oraz do punktów serwisowych, na zasadach określonych przepisami 

odrębnymi. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwycza-

jowo przyjęty.  

6. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym dwa razy do roku z terenów nieru-

chomości zamieszkałych, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub do punktu selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy, tj. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku 

Gmin Karkonoskich w Ściegnach-Kostrzycy. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomo-

ści mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.  

7. Opony i chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zloka-

lizowanego na terenie gminy, tj. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich 

w Ściegnach-Kostrzycy.  

8. Tekstylia, w tym ubrania − należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunal-

nych, zlokalizowanego na terenie gminy, tj. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkono-

skich w Ściegnach-Kostrzycy.  

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują 

mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym, właściciele nieruchomości mogą samodzielnie 

dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy, tj. na 

terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w Ściegnach-Kostrzycy. Odpady te zostaną 

zagospodarowane (przyjęte) bez dodatkowych kosztów w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok, po potwierdzeniu, 

że osoba, która dostarczyła odpady, jest mieszkańcem gminy Podgórzyn albo po okazaniu kopii aktualnej de-

klaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożonej w Urzędzie Gminy Podgó-

rzyn przez właściciela nieruchomości przekazującego przedmiotowe odpady.  
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10. Niezależnie od sposobu pozbywania się odpadów budowlanych i rozbiórkowych opisanego w ust. 9 

w ilości do 100 kg/mieszkańca/rok właściciele nieruchomości mogą gromadzić te odpady w odpowiednich 

pojemnikach na odpady budowlane, a następnie przekazać uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej 

umowy, zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym.  

11. Przeterminowane leki winny być oddane do wyznaczonych pojemników, zlokalizowanych w aptekach 

na terenie gminy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanego na terenie 

gminy, tj. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich w Ściegnach-Kostrzycy.  

12. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do oznako-

wanych pojemników, zlokalizowanych na terenie gminy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych, zlokalizowanego na terenie gminy, tj. na terenie Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Kar-

konoskich w Ściegnach-Kostrzycy.  

§ 12. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością zapew-

niającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych, 

jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.  

2. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy 

z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych, wydanym przez Wójta Gminy Podgórzyn.  

3. Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomo-

ści, a także wprowadzania do wód lub ziemi ścieków, które nie spełniają wymagań określonych przepisami 

prawa.  

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uzyskania, przechowywania i okazania na zasadach okre-

ślonych w ustawie dowodów usunięcia odpadów komunalnych oraz dowodów opróżniania i wywozu nieczy-

stości ciekłych.  

Rozdział 5 

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, dotyczące innych wymagań wynikających 

z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości 

można zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości, 

w kompostowniach przydomowych.  

2. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych obowią-

zani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych, oraz podejmowania działań zmierzających do 

ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych sprzętów i przedmiotów.  

Rozdział 6 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapew-

niających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi.  

§ 15. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi zwie-

rzętami.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostawaniu się w sposób 

niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.  

3. Utrzymanie zwierzęcia domowego w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia sanitarnego, bezpie-

czeństwa oraz nie powodowało szkód i uciążliwości dla otoczenia.  

4. Wyprowadzania psów na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne , psów dużych lub zachowujących 

się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu  

5. Usuwanie przez właścicieli lub ich opiekunów zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta 

w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.  

6. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach nieuczęsz-

czanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad za-

chowaniem zwierzęcia.  

7. Dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nieru-

chomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz.  
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8. Wyposażenie psa w obrożę z identyfikatorem umożliwiającym ustalenie właściciela psa.  

Rozdział 7 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

§ 16. 1. Zabrania się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolni-

czej, za wyjątkiem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich.  

2. Dopuszcza się możliwość chowu królików, drobiu i innego ptactwa domowego w przydomowych 

ogródkach w istniejących zabudowaniach gospodarczych dla własnych potrzeb, po uzyskaniu zgody właścicie-

la nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej bądź podmiotu działającego w imieniu właściciela.  

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:  

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

z prawem, w tym zwłaszcza z wymogami niniejszego regulaminu i nie powodować zanieczyszczenia terenu 

nieruchomości, dróg oraz wód powierzchniowych i podziemnych;  

2) nie powodowanie przez prowadzone hodowle wobec innych osób zamieszkałych na terenie nieruchomości 

lub nieruchomości sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.  

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

§ 17. 1. 1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, tereny hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno 

być utrzymanie w należytej czystości.  

2. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza po-

mieszczeniami dla zwierząt, powinny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu, przy czym 

ww. miejsca składowania winny być usytuowane w na tyle dużej odległości od skupisk ludzkich i granic, aby 

nie powodowało to uciążliwości dla otoczenia.  

3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone siatką drucianą lub w inny sposób uniemoż-

liwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.  

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 18. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.  

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona raz w roku – w drugiej połowie 

października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.  

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 19. Traci moc uchwała nr XXV/199/12 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn.  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn.  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn: 

H. Klepka 
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