
 

 

UCHWAŁA NR XIX/91/12 

RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radwanice.  

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 późniejszymi zmianami) oraz 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 z późniejszymi zmianami) w związku 

z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach raz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 

175 poz.1458), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Polkowicach, Rada Gminy 

w Radwanicach uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radwanice, zwany dalej Regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radwanice.  

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na 

terenie gminy Radwanice.  

§ 3. 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 użytkowania;  

2) podmiotach uprawnionych-należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące gminnymi jednostkami 

organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez wójta, organ wykonawczy jednostki 

pomocniczej lub organ jednostki albo podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),ważne zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie:  

a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  

d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 

części;  

3) zwierzętach bezdomnych-rozumie się przez to zwierzęta bezdomne w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 

1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. nr 106, poz. 1002, ze zm.);  

4) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. 

o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003r. nr 106,poz . 1002, ze zm.);  
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5) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z 20 

sierpnia 1997r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U z 2002 r. nr 207 poz. 1762 

ze zm.);  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz 

należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów;  

2) utrzymywanie w należytym 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 1996r o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U nr 132 , 

poz. 622 ze zm.) wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 

przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych;  

4) zawarcie pisemnej umowy na odbiór ścieków z zarządcą sieci kanalizacyjnej lub umowy na opróżnianie 

zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na 

prowadzenie działalności w tym zakresie;  

5) uprzątanie błota, piasku, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do 

użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, 

śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby;  

6) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości niezwłocznie po ich powstaniu;  

7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 

powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków;  

8) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do okazywania na każde żądanie uprawnionych organów 

kontrolnych dowodów opłat, wraz z posiadaną aktualną umową na świadczenie tych usług zawartą 

z uprawnionym podmiotem.  

§ 5. 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.  

2) niszczenia lub uszkadzania obiektów malej architektury, trawników oraz zieleńców, urządzeń wyposażenia 

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 pozbywania się odpadów stałych;  

6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi i odprowadzania 

wód opadowych na chodniki i pasy drogowe;  

7) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;  

8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.  

9) usługowego prowadzenia wszelkich prac blacharsko-lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.  

Rozdział 3. 
Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi  

§ 6. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.  
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§ 7. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku 

publicznego pod warunkiem, że czynności te będą wykonywane w miejscach do tego przeznaczonych. 

Odprowadzanie powstałych podczas mycia ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest 

zabronione.  

§ 8. Naprawa i mycie pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją, jest dozwolona na 

terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla 

sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych  

§ 9. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp.) drobne 

odpady komunalne należy gromadzić w koszach wykonanych z materiałów niepalnych o minimalnej 

pojemności 35 l.  

2. W pasach drogowych dróg 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. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować przed wiatą, a jeśli jej nie 

ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.  

§ 10. 1. 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 opróżnianie było konieczne nie częściej niż 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.  

2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu 

ich opróżnienia.  

3. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.  

§ 11. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do 

zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.  

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 12. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu umożliwienia przygotowania treści umowy, do 

podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego zgodnej ze stanem ewidencji ludności 

liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości, lub gdy stan faktyczny różni się od niej, oświadczenia 

na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.  

§ 13. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala się 

w terminach uzgodnionych z podmiotem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów: :  

1) z terenów użytku publicznego wg potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej zarządzający obszarem mają 

obowiązek nie dopuścić do ich przepełnienia i wysypywania odpadów na ziemię,  

3) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się co dwa tygodnie.  

2. Dopuszcza się usuwanie odpadów w zależności od potrzeb, ale w taki sposób aby nie nastąpiło 

przepełnienie koszy i zbiorników.  
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3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżnić je 

z częstotliwością wynikająca z ich instrukcji eksploatacji, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika, 

zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy uprawnionemu, z którym posiada umowę na opróżnianie zbiorników. 

Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz 

w tygodniu.  

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

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

Zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złożenia.  

5. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminy.]  

6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz 

usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.  

7. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego.  

§ 14. W przypadku nie wywiązywania się przez właściciela nieruchomości z obowiązków, o których mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 4, gmina zorganizuje opróżnianie zbiorników bezodpływowych w trybie decyzji Wójta Gminy, 

zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na koszt właściciela 

nieruchomości  

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby 

zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 

szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.  

§ 16. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

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, numer identyfikacyjny 

nadany psu, imię psa,  

b) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,  

c) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego 

otoczeniu- w nałożonym kagańcu,  

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a) stały i skuteczny dozór,  

b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 

przeznaczonych dla zwierząt , takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników,  

c) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, 

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 możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów 

uznanych za agresywne;  

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy może mieć miejsce w sytuacji, gdy 

nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający 

dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;  
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f) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.,  

g) zorganizowanie zbierania i usuwania zwłok padłych zwierząt domowych  

2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.  

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nie udomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych.  

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała nr 

XXVII/147/01 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych 

zwierząt i zapewnienia im opieki.  

Rozdział 7. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej  

§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 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 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U z 2010r. nr 243, poz.1623 ze zm)  

3) wytwarzane podczas prowadzenie hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, jak również 

wód powierzchniowych i podziemnych;  

4) przetrzymywanie i prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, dla współużytkowników 

oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

5) organizowanie zbierania i usuwania zwłok padłych zwierząt gospodarskich.  

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji na 

terenie nieruchomości.  

§ 20. 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.  

§ 21. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

§ 22. Obowiązkowej deratyzacji podlegają studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej w okresie 

od 1-go do 31-go października każdego roku oraz na bieżąco w miarę potrzeb.  

§ 23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe  

§ 24. W zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą obowiązują postanowienia Uchwały Nr XIV/59/12 

Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.  

§ 25. Naruszenia przepisów regulaminu podlega karze grzywny lub karze aresztu zgodnie z Rozdziałem 5 – 

Przepisy karne – ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 

r , poz. 391 ze zmianami)  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 5 – Poz. 1483



§ 26. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.  

§ 27. Traci moc Uchwała Nr XXVII/133/06 Rady Gminy w Radwanicach z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radwanice (Dz.Urz. Woj.Doln. Nr 

1016, poz. 605).  

§ 28. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

R. Niemasz 
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