
 

 

UCHWAŁA NR XXX/230/12 

RADY GMINY DZIERŻONIÓW 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:  

 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE  

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

Dzierżoniów dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych w granicach 

Gminy Dzierżoniów;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego 2012;  

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu 

ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;  

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

§ 2. Występujące w Regulaminie określenia oznaczają:  

1) odpady wielkogabarytowe - odpady charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie 

mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;  

2) odpady zmieszane - odpady komunalne niezawierające odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce;  

3) podmiot uprawniony - podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
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na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391);  

4) tereny wyłączone z produkcji rolniczej – tereny, na których rozpoczęto inne niż rolnicze użytkowanie 

gruntów.  

Rozdział 2. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

§ 3. 1. Na terenie Gminy Dzierżoniów obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:  

1) papier i tektura;  

2) tworzywa sztuczne;  

3) opakowania ze szkła;  

4) metale;  

5) opakowania wielomateriałowe;  

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

zielone;  

7) przeterminowane leki;  

8) chemikalia;  

9) zużyte baterie i akumulatory;  

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe;  

13) zużyte opony.  

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz 

szkła należy prowadzić systemem:  

1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do 

tego celu pojemnikach lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo  

2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 

celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:  

1) gromadzenie na skraju chodnika od strony jedni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników, 

położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób umożliwiający odpływ wód do kanalizacji deszczowej lub 

rowu przydrożnego;  

2) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych 

przy krawędzi jezdni poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób niezagrażający 

bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, 

nieutrudniający wysiadanie i wsiadanie pasażerów oraz umożliwiający odpływ wód do kanalizacji 

deszczowej lub rowu przydrożnego;  

3) zbieranie zanieczyszczeń z dróg i chodników w pojemnikach na odpady.  

2. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej lub w przypadku braku możliwości usunięcia jej dopuszcza się 

posypanie materiałem uszorstniającym, przy czym materiał użyty do ograniczenia śliskości należy uprzątnąć 

niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.  

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jedynie 

w miejscach o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, z zastrzeżeniem ust. 2.  
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2. Zakazuje się mycia pojazdów samochodowych poza myjniami na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego.  

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza 

warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2, ust. 3 i ust. 4.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, dozwolona jest w przypadku 

wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu.  

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na 

wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem że:  

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,  

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych 

i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać 

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

nieruchomości.  

Rozdział 3. 
POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  

§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, 

czystych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, 

przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem § 8.  

2. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować 

pojemniki o pojemności od 50 do 1100 litrów.  

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać 

oznaczenia określające:  

1) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie 

nieruchomości, dla której zostały ustawione;  

2) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów - rodzaj frakcji odpadów 

komunalnych, które należy w nich umieszczać.  

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady pochodzące z cmentarzy należy zbierać w pojemnikach 

o pojemności 1100 litrów i powyżej.  

5. Drobne odpady komunalne z dróg publicznych i terenów zielonych należy zbierać w koszach ulicznych 

o pojemności od 20 do 60 litrów.  

§ 8. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których 

liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie cztery, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 50 l – 

120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru i tektury, tworzyw sztucznych i opakowań ze 

szkła, udostępnionych przez podmiot uprawniony.  

§ 9. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 13 ust. 

2 pkt 1 powinna wynosić:  

1) dla gospodarstw domowych – co najmniej 25 l na jedną osobę;  

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 3 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, 

pracownika;  

3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 10 l na każdego pracownika;  

4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 10 l na każde miejsce konsumpcyjne;  

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego pracownika;  

6) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 10 l na jedno łóżko;  
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7) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

a po tym okresie 1 l na każdą działkę;  

8) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 10 l na każdego pracownika;  

9) dla cmentarzy – co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku;  

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie nieruchomości, 

w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych, w sposób 

niepowodujący uciążliwości dla osób trzecich.  

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 należy ustawić w miejscu o równej powierzchni, w miarę 

możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń.  

3. Jeżeli zabudowa nieruchomości lub brak możliwości dojazdu do nieruchomości uniemożliwia ustawienie 

pojemników i worków z wysegregowanymi odpadami zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 i 2 dopuszcza 

się, po uzyskaniu pisemnej zgody od właściciela sąsiedniej nieruchomości, ustawienie pojemników i worków 

na terenie jego nieruchomości lub korzystanie z jego pojemników.  

4. Kosze uliczne należy ustawić w sposób i w ilościach, zapewniających utrzymanie czystości na drogach 

publicznych o dużej intensywności ruchu pieszego, przy przystankach komunikacyjnych, na terenach zielonych 

oraz na terenach nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego.  

§ 11. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić w miejscu służącym do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości użytkownikom 

i pracownikom podmiotu uprawnionego oraz osobom trzecim.  

§ 12. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i kosze uliczne należy utrzymywać w należytym 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich okresowe mycie, dezynfekowanie i naprawianie.  

2. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: gruzu, gorącego popiołu i żużlu, 

szlamów, śniegu, lodu, odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów roślinnych, odpadów opakowaniowych powstających w wyniku 

działalności gospodarczej;  

3. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach na odpady komunalne, pojemnikach do 

selektywnej zbiórki odpadów oraz w koszach ulicznych.  

Rozdział 4. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW  

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

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:  

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu;  

2) segregowane odpady komunalne – papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opakowania ze szkła zbierane 

w systemie indywidualnym – raz w miesiącu;  

3) segregowane odpady komunalne – papier i tektura, tworzywa sztuczne oraz opakowania ze szkła zbierane 

w systemie zbiorowym – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia 

pojemników, w których są zbierane;  

4) opakowanie wielomateriałowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

6) odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż po 

zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;  

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

8) przeterminowane leki - według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

9) chemikalia – według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

10) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości;  
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11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

12) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości;  

13) odpady z koszy ulicznych w miarę ich zapełniania, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.  

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie 

umowy zawartej z gminą;  

2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz 

opakowań ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do gminnego punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych;  

3) opakowania wielomateriałowe należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

4) przeterminowane leki należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

5) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych;  

6) zużyte baterie umieszczać w pojemnikach do zbierania zużytych baterii, które znajdują się w szkołach 

i siedzibie Urzędu Gminy Dzierżoniów lub do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

7) zużyte akumulatory należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, 

odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;  

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, 

odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;  

10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, 

które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela 

nieruchomości z tym podmiotem;  

11) zużyte opony, z wyłączeniem opon ciężarowych i rolniczych, należy przekazywać do gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

12) odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub zagospodarowywać w sposób określony w §15.  

4. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

2) odpady komunalne zebrane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz 

opakowań ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  
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3) opakowania wielomateriałowe należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

4) przeterminowane leki należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej 

przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

5) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na 

podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

6) zużyte baterie i akumulatory przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami;  

7) zużyte baterie i akumulatory przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami;  

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów 

budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

10) zużyte opony, należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

11) odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub zagospodarowywać w sposób określony 

w §15.  

§ 14. 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 objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz 

uniemożliwiając wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika, wynikający z jego przepełnienia oraz 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za 

wykonywane usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

przez podmiot uprawniony za okres co najmniej 12 m-cy.  

Rozdział 5. 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU  

§ 15. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca 

się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach przydomowych lub 

biogazowniach rolniczych.  

Rozdział 6. 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE  

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane utrzymywać je w sposób zapewniający 

ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do wspólnego użytku.  

§ 17. 1. W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 16 osoby utrzymujące zwierzęta domowe 

obowiązane są do:  

1) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego 

użytku, w szczególności: drogach, chodnikach, podwórkach, utwardzonych placach, terenach zieleni, itp.;  

2) zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wszelkich insektów i chorób zakaźnych, których 

nosicielami mogą być utrzymane zwierzęta;  

3) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń i posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;  
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4) prowadzenia psów na smyczy w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a psów należących do 

ras uznawanych za agresywne oraz psów, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych 

zwierząt – na smyczy i w kagańcu.  

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod 

warunkiem, że osoba, z którą przebywa pies ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego 

zachowaniem.  

§ 18. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe, z wyłączeniem zwierząt, o których mowa w § 19, 

zabrania się:  

1) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, boiska sportowe, tereny obiektów sportowych i miejsca 

rekreacji mieszkańców, itp.;  

2) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, w których obowiązuje 

ten zakaz, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; 

zakaz ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników;  

3) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi lub innych zwierząt;  

4) trzymania zwierząt w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, w ilości stwarzającej uciążliwość dla 

mieszkających w tych budynkach ludzi;  

5) pozostawienia zwierząt bez opieki, chyba że zwierzę jest należycie uwiązane lub znajduje się 

w pomieszczeniu ogrodzonym lub zamkniętym.  

§ 19. Osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe gołębie są zobowiązane do spełnienia następujących 

warunków:  

1) posiadania prawa władania nieruchomością, na której prowadzone jest utrzymywanie gołębi. W przypadku 

najmu lub dzierżawy nieruchomości osoba utrzymująca zwierzęta gospodarskie powinna posiadać pisemną 

zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele związane z utrzymywaniem gołębi;  

2) utrzymywanie gołębi w samodzielnych gołębnikach zlokalizowanych poza budynkiem mieszkalnym;  

3) utrzymywanie gołębi w taki sposób, aby nie powodowało uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości 

oraz mieszkańców sąsiednich nieruchomości, takich jak: hałas, odór, zanieczyszczenie terenu, itp.;  

4) niezwłocznego usuwania z miejsc, o których mowa w pkt 1, wszelkich nieczystości związanych 

z utrzymywaniem zwierząt.  

Rozdział 7. 
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  

§ 20. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych.  

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na 

obszarze Gminy Dzierżoniów, z zastrzeżeniem § 21.  

§ 21. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Dzierżoniów dopuszcza się 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu następujących warunków:  

1) posiadania prawa władania nieruchomością, na której prowadzone jest utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich. W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości osoba utrzymująca zwierzęta 

gospodarskie powinna posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele 

związane z utrzymywaniem zwierząt;  

2) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w taki sposób, aby nie powodowało uciążliwości dla mieszkańców 

nieruchomości oraz mieszkańców sąsiednich nieruchomości, takich jak: hałas, odór, zanieczyszczenie 

terenu, itp.;  

3) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem zwierząt;  

4) utrzymywanie zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenach ogrodzonych 

uniemożliwiających przemieszczanie się poza granice nieruchomości;  
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5) pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 20 m od drogi publicznej 

lub granicy sąsiedniej nieruchomości, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały 

korzystania z nieruchomości sąsiednich, z zastrzeżeniem pkt 6;  

6) dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której mowa w pkt 5 w przypadku uzyskania pisemnej zgody 

właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

Rozdział 8. 
DERATYZACJA  

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty budowlane na terenie Gminy Dzierżoniów, 

niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji co najmniej raz w roku 

w okresie kwiecień-maj oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie nieruchomości.  

Rozdział 9. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§ 23. 1. Osoby utrzymujące gołębie zobowiązane są dostosować się do wymagań określonych w § 19 lub 

zaprzestać utrzymywania zwierząt w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązane 

są dostosować się do wymagań określonych w § 21 lub zaprzestać utrzymywania zwierząt w terminie 

6 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu.  

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.  

§ 25. Traci moc uchwała nr XL/372/06 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dzierżoniów  

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

Województwa Dolnośląskiego, z wyjątkiem § 13, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.  

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów: 

G. Powązka 
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