
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/131/17 

RADY GMINY PRZEWORNO 

z dnia 24 lutego 2017 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Przeworno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.
1)

) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.
2)

), po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Przeworno uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne/wstępne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przeworno. 

§ 2. Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości, dotyczące 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w zakresie określonym w uchwale Rady Gminy Przeworno  

nr XVIII/105/12 z dnia 5 października 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza - 

Oława określa "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-

Oława". 

§ 3. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa "Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława". 

Rozdział 2. 

Postanowienia szczegółowe dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Przeworno zapewniają utrzymanie 

nieruchomości w czystości i porządku w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości 

ciekłych poprzez: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych na podstawie zamówienia 

właściciela nieruchomości, złożonego do operatora/przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę, 

2) opróżnianie z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych z częstotliwością wynikającą z ich 

pojemności mając na względzie zasady określone w instrukcji eksploatacji, 

3) opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych, z częstotliwością wynikającą 

ich pojemności mając na względzie zasady określone w instrukcji eksploatacji, 

                                                      
1) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579. 
2) 

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1920, poz. 1250, poz. 1020. 
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4) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu  

i do powiadomienia o tym gminy, 

5) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, 

w wypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie 

z zapisami Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu, 

6) stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego 

w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. 

§ 5. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni 

przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. 

§ 6. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń na jezdnię. 

§ 7. Usuwanie błota śniegu i lodu z chodników powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych 

zanieczyszczeń - w miarę potrzeb lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

§ 8. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie 

nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej 

jej części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą 

być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

§ 9. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie  

na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw, należących do właściciela 

nieruchomości, polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, 

regulacjach, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady 

są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy. 

Rozdział 3. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 10. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o ochronie zwierząt - tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.). 

§ 11. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do: 

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców w szczególności: nieprzyjemnej woni, 

roznoszenia pasożytów, insektów itp., 

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu nie dopuszczenia do zniszczenia i zanieczyszczeń 

nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej, 

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, 

pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych 

przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 12. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany 

jest do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości. 

§ 13. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy a agresywnego dodatkowo 

w kagańcu. 

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych 

nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne 

wydostanie się zwierzęcia. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 

w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
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§ 14. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do utylizacji przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 

w tym zakresie. 

Rozdział 4. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 15. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w ścisłej zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia 

hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie przykrych 

zapachów. 

2. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona na terenach o zabudowie jednorodzinnej,  

przy czym jeżeli nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi  

lub budynkami użyteczności publicznej niezbędne jest uzyskanie zgody właścicieli lub zarządców  

tych nieruchomości, za wyjątkiem chowu drobiu. 

3. Hodowla zwierząt gospodarskich oraz innych zwierząt domowych powinna być usytuowana 

i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych 

otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi 

zamieszkujących sąsiednie nieruchomości. 

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być 

utrzymane w należytej czystości. 

5. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń 

kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników 

bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby. 

6. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza 

pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły 

przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości. 

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone odpowiednim ogrodzeniem w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

8. Ustawienie pni pszczół powinno nastąpić w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości 

w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich. 

9. Ustawienie pni pszczół w odległości mniejszej jak 10 m od granicy nieruchomości wymaga ustawienia 

szczelnego ogrodzenia lub ściany krzewów na wysokość co najmniej 3 m. 

§ 17. Zabrania się zanieczyszczenia terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych 

wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli. 

Rozdział 5. 

Warunki obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 18. 1. Nakłada się na właścicieli nieruchomości obowiązek przeprowadzenia dwukrotnej deratyzacji 

(odszczurzania) we wszystkich nieruchomościach. 

2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy (budynki mieszkalne, obiekty 

użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.). 

3. Termin przeprowadzania deratyzacji ustala się w miesiącach; od 15 kwietnia do 15 maja  

i od 15 października do 15 listopada każdego roku. 

4. W razie zwiększonej liczby gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do dodatkowej 

deratyzacji. 

5. W związku z przeprowadzoną akcją deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) gruntownego oczyszczania terenu z nagromadzonych nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji, 
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2) szczególnego przestrzegania czystości na terenie nieruchomości w trakcie akcji obejmujące m. in. zakaz 

wyrzucania resztek pokarmowych do pojemników, 

3) zabezpieczenie miejsc wyłożenia trutek przed dostępem dzieci oraz zwierząt domowych, 

4) utrzymaniu w zamknięciu zwierząt szczególnie ptactwa domowego w okresie akcji. 

Rozdział 6. 

Wymagania dla pojemników do zbierania odpadów na drogach publicznych 

§ 19. 1. Kosze uliczne winny być ustawione: 

1) w ciągach dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego w odległości nie mniejszej niż 150 m 

pomiędzy pojemnikami, 

2) na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które  

są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg, 

3) wzdłuż głównych ciągów pieszych na terenach rekreacyjnych, zieleńcach i w parkach. 

2. Pojemność koszy ulicznych winna być nie mniejsza niż 20 l. 

3. Kosze uliczne należy opróżniać nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. 

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać kosze uliczne w takim stanie sanitarnym 

i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia 

użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywania ich w czystości i dezynfekowania. Zabiegi 

mycia i dezynfekcji powinny być prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska. 

5. Pojemniki powinny być ustawione: 

1) w miejscach utwardzonych o równej powierzchni, 

2) w miejscach łatwo dostępnych dla mieszkańców, jak i pracowników jednostki wywozowej, 

3) w sposób nie powodujący utrudnień użytkownikom drogi i właścicielom innych nieruchomości. 

6. Wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników na odpady (koszy ulicznych) do gromadzenia 

nieczystości na chodnikach, skwerach, terenach zieleni spoczywa na Gminie Przeworno. 

7. Właściciele nieruchomości, na terenie których organizowane są imprezy masowe, spotkania 

o charakterze publicznym lub podobne, są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na obszarze, gdzie 

się one odbywają, poprzez: 

1) wyposażenie miejsca organizowania imprezy w odpowiednią ilość pojemników na odpady, jednak 

nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na każde 20 osób uczestniczących w imprezie, 

2) zawarcie umów z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich opróżnienie 

i uprzątnięcie, 

3) zapewnienie odpowiedniej liczby szaletów przenośnych w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących 

w imprezie, 

4) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania, itp. 

8. Odbiór odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych spoczywa na Gminie Przeworno. 

Rozdział 7. 

Postanowienia końcowe 

§ 20. Traci moc uchwała nr XXI/93/16 z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Przeworno oraz uchwała nr XXII/101/16 z dnia 28 września 2016 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Przeworno. 
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§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeworno. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Przeworno: 

D. Długosz 
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