
 

 

UCHWAŁA NR 104/XXV/2016 

RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ 

z dnia 28 września 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna 

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

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Dzierżoniowie, Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje: 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 110/XXVII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 27 listopada 2012 

roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

D. Madejski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 4489



Załącznik do uchwały nr 104/XXV/2016 Rady  

Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 września 2016 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY PIŁAWA GÓRNA 

Rozdział 1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piławy Górnej, zwany dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące: 

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

Gminy Piława Górna; 

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) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Dolnośląskiego; 

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, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą  

być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

2) odpady zmieszane - odpady komunalne nie zawierające 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 na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 3. 1. Na terenie Gminy Piława Górna selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów: 

1) papier i makulatura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) odzież i tekstylia; 

6) szkło i opakowania ze szkła; 
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7) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

8) odpady zielone; 

9) przeterminowane leki i chemikalia; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

14) zużyte opony. 

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1 należy: 

1) prowadzić systemem workowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 

zgromadzonych w workach 

2) prowadzić systemem pojemnikowym – polegającym na selektywnym zbieraniu i odbieraniu odpadów 

komunalnych zgromadzonych w pojemnikach 

3) przekazywać do wyznaczonych punktów zbiórki, do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub do pojemników ogólnodostępnych. 

3. Odpady komunalne, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i 2 powinny być gromadzone w oznakowanych 

workach lub w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki każdej odrębnej frakcji o odpowiedniej kolorystyce: 

1) żółtym – tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

2) niebieskim – papier; 

3) biały lub zielony – szkło i opakowania szklane; 

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń  

z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi jest dopuszczalne  

pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych  

lub odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dopuszczalne na terenie 

nieruchomości prywatnych tylko wtedy, gdy są to drobne naprawy a odpady powstające podczas ich 

wykonywania będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 3. 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 

PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA  

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZADKOWYM I TECHNICZNYM 

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

wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach przystosowanych do opróżniania przez pojazdy 

specjalistyczne do odbioru odpadów. 

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników: 

1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 30 l na jednego mieszkańca; 

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków, – co najmniej 5 l na każdego ucznia, każde dziecko  

i pracownika; 

3) dla lokali i punktów handlowych, – co najmniej 15 l na każdego pracownika lub właściciela; 

4) dla lokali gastronomicznych, – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne; 
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5) dla punktów szybkiej konsumpcji, – co najmniej 15 l na każdego pracownika; 

6) dla biur, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, – co najmniej 10 l na każdego 

pracownika lub właściciela; 

7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko; 

8) dla targowisk, hal targowych, – co najmniej 15 l na każdego pracownika; 

9) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów – co najmniej 15 l na każdego 

pracownika; 

10) dla cmentarzy, – co najmniej 1 l na jedno miejsce pochówku. 

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

do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 

4. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna wynosić od 110 l  

do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie: 

a) pojemników pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw 

domowych; 

b) pojemników kontenerowych o pojemności większej niż 1100 l tylko w przypadku, gdy ilość osób 

korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie 

nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników. 

5. Wielkość pojemnika do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów w systemie pojemnikowym 

powinna wynosić 60 l - 1100 l. 

6. Wielkość pojemnika do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów   w systemie workowym  powinna 

wynosić 60 l - 120 l. 

7. Dopuszcza się ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych  

i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości. 

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

w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych dla użytkownika i podmiotu odbierającego 

odpady komunalne. 

2. Dopuszcza się ustawienia pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych  

i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości. 

§ 8. 1. Na drogach publicznych należy instalować kosze uliczne z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji 

uniemożliwiającej ich wywrócenie o minimalnej pojemności wynoszącej 35 l. 

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy 

dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenach nieruchomości i na drogach  

publicznych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, które polega 

na myciu, odkażaniu i dezynfekcji tych pojemników oraz na dokonywaniu przeglądów, konserwacji oraz 

wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. 

Rozdział 4. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW 

KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ 

TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 9. 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 następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 
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1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony; 

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy umieszczać  

w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru i makulatury, spełniających wymagania 

regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia należy umieszczać  

w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną 

odebrane przez podmiot uprawniony lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania opakowań 

ze szkła, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony  

lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

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

znajdować się będą w wyznaczonych aptekach na terenie gminy; 

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

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

na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie  

i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

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

komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu 

odpady komunalne z nieruchomości; 

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

lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady 

komunalne z nieruchomości; 

12) odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

13) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi 

uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą. 

§ 10.  Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, nie dopuszczając jednak  

do przepełnienia pojemników, w których są zbierane; 

2) segregowane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i makulatura, metale, 

opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,  

nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane; 

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

zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 
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5) przeterminowane leki i chemikalia – według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

6) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

8) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

9) odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

10) opakowania ulegające biodegradacji - według potrzeb właścicieli nieruchomości; 

11) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) trzy razy w tygodniu – w rejonie ulic: Piastowskiej, Chrobrego; 

b) raz w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy – w pozostałej części miasta. 

§ 11. 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 wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2. 

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

kwartał. 

3. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać zgodnie z instrukcją 

eksploatacji oczyszczalni, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata. 

4. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

Rozdział 5. 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 12. Zaleca się dążyć do: 

1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych; 

2) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów; 

3) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 

składowanie; 

4) zmniejszenia masy składowania odpadów. 

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 

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób,  

aby nie stanowiły one zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich. 

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

niekontrolowany poza  miejsce ich utrzymywania. 

3. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe (zwłaszcza psy) wyłącznie pod nadzorem 

osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania zwierzęcia. 

§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych 

przez zwierzę w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 
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Rozdział 7. 

UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH  

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 14. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Piława Górna zabrania  

się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy Piława Górna dopuszcza  

się utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz i pszczół dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu 

następujących warunków: 

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien i drzwi sąsiednich budynków 

mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 15 m; 

2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakładów służby zdrowia, zakładów 

oświatowo – wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego 

żywienia, obiektów kultu religijnego oraz terenów sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza  

niż 200 m; 

3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od indywidualnych ujęć wodnych nie może 

być mniejsza niż 50 m; 

4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od granicy działki sąsiedniej, drogi  

lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 7,5 m; 

5) utrzymywanie zwierząt nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich  

jak odór lub hałas; 

6) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza 

obręb wybiegu; 

7) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich muszą być 

gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować 

zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

8) utrzymywanie zwierząt gospodarskich może być prowadzone po uzyskaniu zgody właściciela 

nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej bądź podmiotu działającego w imieniu właściciela; 

9) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 m od granicy 

nieruchomości. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

1) na terenach z zabudową wielorodzinną; 

2) na terenach z zabudową szeregową; 

Rozdział 8. 

DERATYZACJA 

§ 15. 1. Ustala się, że teren Gminy Piława Górna jest obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji. 

2. Właściciele nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów handlowych i usługowych, sklepów 

spożywczych zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej dwa razy w ciągu roku – w okresie 

kwiecień/maj oraz październik/listopad - deratyzacji na terenie nieruchomości, polegającej na jednoczesnym 

wyłożeniu (z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki. 
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