
 

 

UCHWAŁA NR 232/XXXI/12 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 18 grudnia 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Kłodzku, Rada Gminy Nowa Ruda uchwala co następuje:  

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

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

terenie Gminy Nowa Ruda.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, 

zobowiązani są do utrzymania na ich terenie czystości i porządku.  

2. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, 

zobowiązany jest do zbierania odpadów, w tym do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów oraz 

pozbywania się tych odpadów w sposób zgodny z przepisami prawa  

3. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, ma 

obowiązek wyposażenia jej w pojemniki służące do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów w ilości 

zapewniającej skuteczne selektywne zbieranie odpadów (gdy lokalizacja nieruchomości leży w obrębie 

objętym selektywnym zbieraniem odpadów), urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Poza systemem 

pojemników dopuszcza się również selektywną zbiórkę odpadów w systemie „workowym”.  

4. Zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki 

i chemikalia, zużyte opony, odpady zielone oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane 

selektywnie i zwracane przez osoby fizyczne do uprawnionych punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub odpowiednio do dostawców i sprzedawców.  

5. W sytuacji gdy odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do większego pojemnika, 

właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd ma obowiązek 

odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów, który 

z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin.  
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6. Przedsiębiorca uprawniony do odbioru odpadów ma obowiązek w ramach opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi odebrać wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku 

prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia 

robót do starosty, odpady niespełniające tej definicji przedsiębiorca uprawniony do odbioru odpadów ma 

obowiązek odebrać za dodatkową opłatą, której wysokość określona została w wyniku przetargu, który wygrał. 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, 

zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do 

użytku publicznego.  

2. Utrzymanie czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości 

regulują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotyczy to 

uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń oraz wykoszenia traw.  

3. Usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń - 

w miarę potrzeb.  

4. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, 

zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów śniegu z dachu, rynien i innych części elewacji, stwarzających 

zagrożenie dla przechodniów.  

5. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, terenach służących komunikacji publicznej 

i innych, nie wymienionych w pkt 1 i 2 regulują przepisy art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są 

do kanalizacji lub zbiorników bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. Zabrania się odprowadzania 

ścieków bezpośrednio do rzek, zbiorników wodnych lub do ziemi.  

2. Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być przeprowadzane w obrębie 

nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.  

3. Zabrania się:  

1) wprowadzania do rzek i potoków ścieków lub gnojowicy,  

2) wyrzucania do rzek i potoków jakichkolwiek odpadów i śmieci,  

3) składowania odpadów poza miejscami do tego przeznaczonymi,  

4) wyrzucania odpadów z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych do koszy 

przyulicznych,  

5) spalania w piecach domowych odpadów komunalnych,  

6) opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości lub ich 

zarządców. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne 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 

§ 6. 1. W celu ustalenia jednolitych normatywów rozliczeń za wywóz odpadów pomiędzy przedsiębiorcą 

uprawnionym do odbioru odpadów a właścicielami nieruchomości przyjmuje się normatywne ilości stałych 

odpadów komunalnych wytwarzanych przez :  

1) Grupa I:  

a) lokale mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej – 1,4m
3
/mieszkańca/rok,  

b) lokale biurowe – 1,0 m
3
/osobę/rok,  

c) oświata – 0,1 m
3
/osobę/rok,  

d) hotele, pensjonaty, schroniska, campingi – 0,8 m
3
/miejsce x procent wykorzystania na rok. 

2) Grupa II: gastronomia - 0,35 m
3
/m

2
 pow. użytkowej/rok  
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3) Grupa III: handel detaliczny i hurtowy - 0,3 m
3
/m

2
 pow. użytkowej/rok  

4) Grupa IV: usługi - 5 m
3
/rok 

2. Normatywy te obowiązują tylko przy rozliczeniach ryczałtowych, a nie przy faktycznym wywozie.  

3. Dopuszcza się sposób rozliczenia polegający na przyjęciu rzeczywistej ilości wywiezionych odpadów, 

obliczony jako iloczyn pojemności nominalnej urządzenia do gromadzenia odpadów i krotności wywozu jego 

zawartości.  

4. Urządzeniami przewidzianymi do zbierania odpadów komunalnych są:  

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 60l,  

b) pojemniki na odpady: od 110 do 1100l,  

c) kontenery KP-7,  

d) pojemniki i worki do zbiórki prowadzonej selektywnie. 

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować odpowiednio przystosowane pojemniki. 

Pojemniki powinny posiadać opis słowny rodzaju odpadu do jakiego zostały przeznaczone i posiadać 

odpowiednie oznakowanie kolorystyczne:  

a) opakowania z plastiku – kolor żółty,  

b) papier i tektura – kolor niebieski,  

c) szkło – kolor zielony,  

d) baterie – kolor czerwony. 

6. Warunkowo dopuszcza się możliwość gromadzenia zużytych baterii w specjalnych wrzutniach 

umieszczonych w pojemnikach koloru niebieskiego przeznaczonych do zbierania papieru i tektury.  

7. Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, i odpadów wielkogabarytowych 

w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych.  

8. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości lub 

jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, zgłasza ten fakt przedsiębiorcy uprawnionemu 

do odbioru odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.  

9. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo 

dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru 

odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub 

osób trzecich.  

10. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do mycia i dezynfekcji pojemników z częstotliwością raz 

na pół roku.  

11. Wyznacza się punkt dobrowolnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Niepodległości 

45c w Nowej Rudzie. 

§ 7. Odpady niebezpieczne gromadzone są zgodnie z systemem zbierania odpadów przyjętym przez 

przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów.  

§ 8. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do korzystania z koszy 

ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.  

§ 9. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest na własny koszt do:  

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz 

zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,  

2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest taka potrzeba. 
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Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż:  

1) zmieszane odpady komunalne z częstotliwością raz na tydzień,  

2) odpady zebrane selektywnie w workach z częstotliwością raz na miesiąc,  

3) odpady zebrane selektywnie w pojemnikach (typu dzwon) po zapełnieniu się tych pojemników,  

4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w terminach wyznaczonych 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z częstotliwością, co najmniej dwa razy w roku,  

5) metal, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, wykładziny, dywany 

i tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, zużyte opony, zużyte baterie 

i akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, 

opakowania po tych odpadach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki i żarówki, 

przepracowane oleje silnikowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, odpady budowlane 

i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na 

budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, w punktach dobrowolnej selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych w godzinach ich otwarcia. 

2. Pojemniki na kosze ustawiane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być 

opróżniane z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień w sezonie jesienno – zimowym i dwa razy na 

tydzień w sezonie wiosenno – letnim. 

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, jest 

zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy jeżeli nie ma możliwości technicznych 

podłączenia do kanalizacji ogólnej przechodzącej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości lub bezpośrednio 

przez jej teren oraz do usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością ustaloną 

z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie i z którym posiada umowę na opróżnianie zbiornika.  

2. Jeżeli istnieje taka możliwość techniczna, właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku 

przekazania nieruchomości w zarząd, jest zobowiązany do podłączenia nieruchomości do kanalizacji ogólnej, 

przechodzącej w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości lub bezpośrednio przez jej teren. 

§ 12. 1. Wykonanie obowiązków, o których mowa w §11 właściciel nieruchomości lub jej zarządca 

w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.  

2. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, 

zobowiązany jest do udokumentowania, poprzez okazanie - na żądanie osób upoważnionych do 

przeprowadzenia kontroli - umowy i dowodów płacenia za te usługi, korzystania z takich usług oraz 

przechowywania dowodów płacenia za ich wykonanie przez okres 2 lat.  

3. Opłatę za wywóz odpadów komunalnych płynnych ustala się w wysokości iloczynu ilości m
3
 przyjętych 

przez pojazd asenizacyjny do wywozu i stawki określonej przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie 

usuwania nieczystości ciekłych. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:  

1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 

100% mieszkańców Gminy Nowa Ruda,  

2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez ich składowanie,  

3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy Nowa Ruda i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki 

zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,  

4) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 4 – Poz. 2633



Rozdział 6. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem trenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania 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 niepozostawiania ich bez dozoru.  

3. Utrzymujący zwierzęta domowe, w szczególności psy i koty, zobowiązani są do zaszczepienia tych 

zwierząt w zakresie obowiązkowym wynikającym z przepisów powszechnie obowiązujących (wścieklizna 

i inne choroby zakaźne zwierząt). Właściciel zwierzęcia lub je utrzymujący zobowiązany jest do 

udokumentowania poprzez okazanie, na żądanie osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli, świadectw 

szczepień przez okres 2 lat. 

§ 15. 1. Utrzymujący psy są zobowiązani do:  

a) prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną (lub zagrażającemu otoczeniu) do nałożenia 

kagańca,  

b) niewprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,  

c) niewprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użytku publicznego, 

jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek,  

d) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 

korzystających z psów przewodników). 

2. Utrzymujący psy mają możliwość prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, 

pod warunkiem, że właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem.  

3. Do ras psów uznawanych za agresywne zalicza się rasy określone przez przepisy powszechnie 

obowiązujące.  

4. Utrzymujący psy uznawane za agresywne są zobowiązani do:  

a) oznakowania każdego wejścia na teren nieruchomości, na której jest utrzymywany pies, tablicą o treści 

ostrzegającej przed psem,  

b) utrzymywania psa na uwięzi lub w kagańcu, przy czym niedopuszczalne jest trzymanie psa na uwięzi, która 

powoduje u niego uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz nie zapewnia możliwości niezbędnego ruchu, 

w przypadku utrzymywania psa na uwięzi należy tak ją dostosować, by pies nie mógł zbliżyć się do 

ogrodzenia na odległość mniejszą niż 2 metry,  

c) lokalizowania kojców w odległości, co najmniej 2 metrów od ogrodzenia. 

§ 16. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

§ 17. Gmina Nowa Ruda zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi bez 

opieki poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz przekazywanie ich do schronisk dla 

zwierząt lub innym uprawnionym podmiotom.  

Rozdział 7. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 18. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych 

wielolokalowych , budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej oraz na terenie osiedli 

mieszkaniowych.  

§ 19. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem 

wymienionym w § 18 pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:  
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1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 

powierzchniowych lub podziemnych,  

2) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych, dla 

współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,  

3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział 8. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 20. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania nie rzadziej niż raz na pół roku 

deratyzacji.  

2. Deratyzacja obejmuje obszar całej Gminy Nowa Ruda. 

Rozdział 9. 

Pozostałe uregulowania 

§ 21. 1. Odpady komunalne, które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowisku 

odpadów.  

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do stacji zlewnej 

Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Średniej.  

3. Dopuszcza się:  

a) kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na 

własne potrzeby,  

b) spalanie poza instalacjami i urządzeniami odpadów roślinnych na terenie nieruchomości, jeżeli nie narusza 

to przepisów odrębnych (np. z zakresu ochrony p-poż). 

§ 22. Właściciel nieruchomości lub jej zarządca w przypadku przekazania nieruchomości w zarząd, jest 

zobowiązany do utrzymywania w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład posesji poprzez:  

a) koszenie traw co najmniej 3 razy w roku tj. do 31 maja, 30 czerwca i 31 sierpnia,  

b) usuwania skoszonej i zeschłej trawy,  

c) przycinania drzew, krzewów i żywopłotów. 

§ 23. W przypadku placów budowy obowiązki wynikające z niniejszego regulaminu ciążą na kierowniku 

budowy, lub w przypadku braku osoby pełniącej funkcję kierownika budowy – na właścicielu nieruchomości.  

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 24. Kontrolę wykonania i przestrzegania postanowień Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Nowa Ruda sprawuje Wójt Gminy Nowa Ruda.  

§ 25. Traci moc uchwała Nr 96/XIII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 4 grudnia 2007 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Ruda.  

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.  

§ 27. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa 

Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy 

Nowa Ruda. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

B. Tarapacki 
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