
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/253/2012 

RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica  

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

w gminach (Dz.  U. z 2012 r. poz. 391) art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 

1990  r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Rada Gminy Świdnica uchwala, co 

następuje:  

REGULAMIN  

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŚWIDNICA  

Rozdział 1. 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

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

dotyczące zagadnień zawartych w poszczególnych rozdziałach Regulaminu.  

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o właścicielach nieruchomości, należy przez to rozumieć podmioty 

wskazane w art. 2 ust. 1 pkt 4, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).  

3. Obowiązki właściciela nieruchomości obciążają również podmioty wskazane w art. 2 ust. 3 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).  

4. Ponadto wykonywanie obowiązków określonych w Regulaminie należy, na terenie budowy, do podmiotu 

wskazanego w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391).  

Rozdział 2. 

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w sposób:  

1) indywidualny – polegający na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 

celu pojemnikach lub w specjalnych workach przeznaczonych dla  danej nieruchomości;  

2) zbiorowy – polegający na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu 

pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości lub dla wszystkich mieszkańców gminy.  

2. Selektywnemu zbieraniu i odbieraniu podlegają następujące frakcje (rodzaje) odpadów komunalnych, 

w tym powstające w gospodarstwach domowych:  
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1) tworzywa sztuczne i metale;  

2) szkło bezbarwne i kolorowe;  

3) papier, makulatura i tektura;  

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz  odpady 

zielone;  

5) opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia;  

6) przeterminowane leki i chemikalia;  

7) zużyte baterie i akumulatory;  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

9) zużyte opony;  

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

11) odpady budowlane i rozbiórkowe.  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach nieruchomości 

służących do użytku publicznego poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, 

niezwłocznie po ich wystąpieniu, w ciągu dnia.  

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, stanowiących wydzieloną część 

drogi publicznej, a położonych wzdłuż nieruchomości, powinno być dokonane poprzez ich gromadzenie na 

skraju chodnika, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający ruchu, 

niezagrażający istniejącej roślinności oraz w sposób umożliwiający odpływ wody do kanalizacji.  

3. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodu, w czasie określonym w ust.1, dopuszcza się posypywanie lodu 

piaskiem.  

§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie wtedy, gdy nie 

spowoduje to zanieczyszczenia miejsca mycia pojazdu.  

2. Mycie pojazdów samochodowych powinno być prowadzone na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości, jeśli odbywa się samą wodą, bez użycia środków chemicznych, a dotyczy wyłącznie nadwozia 

pojazdu.  

3. Dopuszcza się mycie pojazdów wodą wraz z środkami myjącymi, tylko w przypadku, gdy ścieki z mycia 

pojazdów samochodowych odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej lub 

będą gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.  

4. Zakazuje się mycia, poza myjniami i warsztatami samochodowymi, elementów pojazdów 

samochodowych zanieczyszczonych olejami, emulsjami olejowymi lub płynami chłodniczymi.  

§ 5. 1. Naprawa pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest w 

następujących przypadkach:  

1) wystąpienia awarii, jeżeli naprawa polega na wykonaniu doraźnych napraw lub czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu;  

2) wykonywania jej w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości, pod 

warunkami że:  

a) naprawa nie powoduje zanieczyszczania środowiska,  

b) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych 

i przekazywane są do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

c) naprawa nie wymaga usuwania olejów, płynów chłodniczych i hamulcowych.  

2. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, nie może stwarzać 

uciążliwości dla współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli sąsiednich 

nieruchomości.  
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Rozdział 3. 

 

RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH  

DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI  

ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW 

I ICH UTRZYMYWANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,  

PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM  

 

POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez wyposażenie jej w pojemniki o określonym rodzaju i minimalnej pojemności, zamykane i szczelne, 

wyłącznie do  tego celu przeznaczone, przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, wykonane 

z materiałów trudnopalnych.  

2. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do 

ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości opróżniania przedmiotowych 

pojemników.  

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

na  terenie nieruchomości:  

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l;  

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l;  

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l;  

4) pojemniki na odpady, typu KP-7, o pojemności min. 7000 l;  

5) pojemniki (w tym worki) do selektywnego zbierania odpadów, oznaczone kolorami, a także symbolami 

określającymi rodzaj odpadów, o minimalnej pojemności 120 l z przeznaczeniem na:  

a) tworzywa sztuczne, metal i odpady wielomateriałowe – worki żółte,  

b) szkło białe i kolorowe – worki zielone,  

c) papier i makulatura – worki niebieskie, przy czym worki powinny być wykonane z tworzywa 

odpowiedniej wytrzymałości, spełniającego normy EN,  

6) kosze uliczne, przy drogach publicznych o minimalnej pojemności 50 l;  

7) inne pojemniki (kontenery), zgodne z normą EN, w tym stanowiące małe punkty selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 1300 l.  

4. Biodegradowalne odpady, w tym odpady zielone, mogą być gromadzone w przydomowym 

kompostowniku o pojemności dostosowanej do ilości powstających odpadów lub biogazowniach rolniczych.  

5. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych zmieszanych, oprócz typowych 

pojemników, określonych w ust. 3, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.  

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

1) 120 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 4 osoby;  

2) 240 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 8 osób;  

3) 1100 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta  nie więcej niż 35 osób.  

2. Dopuszcza się stosowanie, zamiast jednego pojemnika, wskazanego w ust 1. dwóch i więcej pojemników 

tam wskazanych, jeżeli w sumie ich pojemność osiągnie przynajmniej wielkość minimalną.  

3. W przypadku, gdy liczba osób korzystających z pojemnika jest większa niż określona w ust. 1, przyjmuje 

się minimalną pojemność pojemnika w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z pojemnika należy 

przeznaczyć pojemność nie mniejszą niż 30 litrów, przy czym, jeżeli minimalna wielkość pojemnika 

przekroczy wartości określone w ust. 1, należy stosować dodatkowe pojemniki przy zachowaniu rodzajów 

pojemników, określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 – 4.  
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§ 8. 1. Ustala się, z zastrzeżeniem § 9 i § 10, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych:  

1) 120 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 10 osób;  

2) 240 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 20 osób;  

3) 1100 l – jeżeli z takiego pojemnika korzystanie więcej niż 100 osób.  

2. Dopuszcza się stosowanie, zamiast jednego pojemnika, wskazanego w ust 1, dwóch i więcej pojemników 

tam wskazanych, jeżeli w sumie ich pojemność osiągnie przynajmniej wielkość minimalną.  

3. W przypadku, gdy liczba osób korzystających z pojemnika jest większa niż określona w ust. 1, 

minimalna pojemność pojemnika ulega proporcjonalnemu zwiększeniu, z zastrzeżeniem stosowania dodatkowo 

odpowiednich pojemników, wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 – 4.  

§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzenia przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących 

gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą:  

1) 120 l – jeżeli z takiego pojemnika korzystanie więcej niż 6 osób;  

2) 240 l – jeżeli z takiego pojemnika korzystanie więcej niż 12 osób;  

3) 1100 l – jeżeli z takiego pojemnika korzystanie więcej niż 50 osób.  

2. Dopuszcza się stosowanie, zamiast jednego pojemnika, wskazanego w ust. 1, dwóch i więcej 

pojemników tam wskazanych, jeżeli w sumie ich pojemność osiągnie przynajmniej wielkość minimalną.  

3. W przypadku, gdy liczba osób korzystających z pojemnika jest większa niż określona w ust. 1, 

minimalna pojemność pojemnika ulega proporcjonalnemu zwiększeniu, z zastrzeżeniem stosowania dodatkowo 

odpowiednich pojemników, wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 – 4.  

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, prowadzących 

działalność w zakresie użyteczności publicznej, w szczególności szkół, przedszkoli:  

1) 120 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 15 osób;  

2) 240 l – jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 30 osób;  

3) 1100 l – jeżeli z takiego urządzenia korzysta nie więcej niż 150 osób.  

2. Dopuszcza się stosowanie, zamiast jednego pojemnika, wskazanego w ust. 1, dwóch i więcej 

pojemników tam wskazanych, jeżeli w sumie ich pojemność osiągnie przynajmniej wielkość minimalną.  

3. W  przypadku, gdy liczba osób korzystających z pojemnika jest większa niż określona w ust. 1, 

minimalna pojemność pojemnika ulega proporcjonalnemu zwiększeniu, z zastrzeżeniem stosowania dodatkowo 

odpowiednich pojemników, wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 – 4.  

WARUNKI ROZMIESZCZENIA POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMYWANIA  

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM  

§ 11. 1. Pojemniki do zbierania odpadów należy umieścić, w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym 

zarówno dla użytkownika, jak i dla podmiotów odbierających odpady, na terenie nieruchomości z której 

zbierane są  odpady. W przypadku braku takiej możliwości, a także na obszarach trudnodostępnych dla 

pojazdów odbierających odpady, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem, 

w miejscu położonym przy drodze przystosowanej dla wyżej wymienionych pojazdów, w sposób 

niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.  

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie 

sanitarnym, w szczególności przez ich mycie i dezynfekcję.  

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane w odpowiednim stanie 

technicznym, uniemożliwiającym wydostawanie się odpadów na zewnątrz, również pod wpływem wiatru, 

deszczu i innych czynników zewnętrznych, w szczególności pojemniki powinny być szczelne i kompletne (np. 

z pokrywą).  
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4. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca się 

zagospodarować w kompostowniach przydomowych lub biogazowniach rolniczych, we własnym zakresie i na 

własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości, zarówno na terenie nieruchomości, na której jest 

prowadzone zagospodarowanie oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.  

§ 12. 1. Kosze uliczne, wykonane z materiałów trudnopalnych, sprawne technicznie, należy umieścić 

wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przy przystankach, placach zabaw, boiskach, świetlicach, a na pozostałych 

terenach – w zależności od potrzeb.  

2. Dopuszcza się możliwość sytuowania małych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

przeznaczonych do użytku przechodniów, niżej wymienionych odpadów:  

1) tworzywa sztuczne, metale, odzież, tekstylia i opakowania wielomateriałowe;  

2) szkło bezbarwne i kolorowe;  

3) papier, makulatura i tektura; przy czym pojemniki (kontenery) stanowiące małe punkty selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych powinny być umiejscowione według potrzeb, zwłaszcza w miejscach intensywnego 

ruchu przechodniów.  

Rozdział 4. 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO  

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości w sposób systematyczny.  

2. Pozbywanie się zmieszanych odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się przez 

ich  umieszczanie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odbieranie ich przez odbierającego odpady, 

zgodnie z harmonogramem.  

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w miejscu umożliwiającym pojazdom specjalistycznym 

swobodny do nich dojazd.  

4. Pozbywanie się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych odbywa się przez ich  umieszczanie 

w odpowiednich pojemnikach, kontenerach i workach, a następnie jeżeli zbiórka prowadzona jest w sposób:  

1) indywidualny – przekazywanie ich do odbierającego odpady, zgodnie z harmonogramem;  

2) zbiorowy – przeniesienie do punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, w tym także do 

małych punktów selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.  

5. Odpadów selektywnie zbieranych należy pozbywać się z terenu nieruchomości w sposób gwarantujący 

ich nie zmieszanie z innymi rodzajami odpadów.  

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.  

2. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą 

lub  działalność w zakresie użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.  

3. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się zgromadzonego papieru, makulatury, tektury, szkła, 

tworzywa sztucznego, metalu i odpadów wielomateriałowych nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.  

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, zużyte baterie i akumulatory, opony, przeterminowane leki i chemikalia powinny być usuwane 

z nieruchomości w terminach wyznaczonych harmonogramem, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tych 

frakcji odpadów, nie rzadziej niż jeden raz w roku.  
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5. Właściciel nieruchomości ma możliwość bezpłatnego przekazywania zebranych selektywnie odpadów do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w ilości nie większej niż łącznie 250 kg 

miesięcznie z gospodarstwa domowego, oraz przekazywania odpadów na rzecz innych podmiotów 

zbierających odpady, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, zgodnie z informacją przekazaną 

mieszkańcom, przy czym:  

1) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 

znajdują się w wyznaczonych aptekach;  

2) zużyte baterie i akumulatory oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także przekazywać 

podmiotom uprawnionym;  

3) PSZOK przyjmuje każdą ilość odpadów opakowaniowych, zawierającą frakcje: papieru, makulatury 

i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych.  

§ 15. 1. Nieczystości ciekłe, gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, z terenu nieruchomości oraz 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczanie do ich przepełniania bądź wylewania na powierzchnię terenu.  

2. Postanowienia ust. 1 należy stosować odpowiednio do opróżniania osadników oczyszczalni 

przydomowych.  

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zlecenia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.  

Rozdział 5. 

 

WYMAGANIA WYNIKACJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI  

§ 16. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

obowiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych oraz podejmowania działań 

zmierzających do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów.  

Rozdział 6. 

 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 

ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU  

§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 

nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się psa na tereny użytku wspólnego.  

3. Wyprowadzanie psa w miejsca do wspólnego użytku jest możliwe po spełnieniu następujących 

warunków:  

1) właściciel lub opiekun psa jest w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem;   

2) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich, bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny  – na smyczy 

i w  kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;  

3) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy właściciel lub opiekun psa ma możliwość sprawowania 

bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.  

4. Zabronione jest:  

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 

zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się psa na 

zewnątrz;  

2) doprowadzanie psa do stanu, w którym może stać się on niebezpieczny dla człowieka.  

5. Ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie 

dla  ludzi.  
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6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., przy czym powyższe nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.  

Rozdział 7. 

 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ  

§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

na  prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.  

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:  

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

zgodny z prawem;  

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, w tym gromadzić i usuwać nieczystości ciekłe, 

które nie są obornikiem, gnojówką i gnojowicą, w sposób przewidziany dla  ścieków;  

3) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;  

4) nie dopuszczać do powstawania uciążliwości wobec innych osób zamieszkujących na terenie 

nieruchomości lub na nieruchomościach sąsiednich;  

5) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie.  

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 

wielolokalowymi z wyłączeniem:  

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 

rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.  U. z 2012 

r. poz. 361 z późn. zm.);  

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i innych zwierząt futerkowych.  

Rozdział 8. 

 

WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA  

§ 19. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:  

1) tereny zabudowane budynkami wielorodzinnymi;  

2) tereny, na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.  

2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, w okresie od 15 kwietnia do 

15  maja lub w okresie od 15 października do 15 listopada.  

Rozdział 9. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdnica.  

§ 21. Traci moc uchwała nr LV/535/2006 Rady Gminy Świdnica z dnia 8 czerwca 2006 roku w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdnica.  

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca  Rady Gminy Świdnica: 

R. Adamska 
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