
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/143/2017 

RADY GMINY BORÓW 

z dnia 30 marca 2017 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2016 poz.446 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250 ze zmianami), Rada Gminy Borów 

uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borów, o następującej treści: 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy 

Borów. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

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

2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 

z 2010r. nr 185,poz.1243, z późniejszymi. zmianami). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

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

gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z uchwałą Rady Gminy Borów nr XV/112/2012 z dnia 

10 maja 2012r. w sprawie zmiany statutu Celowego Związku Gmin pod nazwą „ Związek Międzygminny 

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

Oława. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania należytego stanu sanitarno- higienicznego 

nieruchomości poprzez: 

1) odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji lub przydomowej oczyszczalni ścieków spełniającej 

wymogi określone w przepisach odrębnych, 

2) w przypadku braku sieci kanalizacyjnej – gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach 

bezodpływowych lub odprowadzenia ich do przydomowej oczyszczalni ścieków o jakiej mowa w pkt. 1) 

niniejszego paragrafu, 

3) zawiadomienia gminy na adres Urzędu Gminy Borów o przyłączeniu nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej lub o odprowadzeniu ścieków do przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych w terminie 
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3 miesięcy od dnia wejścia w życie regulaminu a w przypadku sieci nowo budowlanej w terminie 

3 miesięcy od przekazania jej do eksploatacji, 

4) uprzątnięcie z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota, śniegu, opadłych liści i innych 

zanieczyszczeń, w szczególności z części spełniających funkcji komunikacyjne jak: podwórza, przejścia 

i bramy, 

5) usuwanie zanieczyszczeń o jakich mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu w sposób niezakłócający ruchu 

pieszych i pojazdów i przez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni, 

6) usuwanie oblodzeń i likwidacji śliskości poprzez posypywanie ciągów komunikacyjnych piaskiem,  

lub innymi środkami, 

7) usuwanie pozostałości piasku i soli po zakończeniu okresu zimowego utrzymania dróg, 

8) usuwanie sopli i nawisów na częściach budynków nad ciągami komunikacyjnymi. 

§ 5. 1. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych powinno odbywać się w myjniach samochodowych 

i warsztatach naprawczych. Zakłady te obowiązane są przestrzegać wymogi ochrony środowiska, a powodujące 

podczas tej działalności odpady winny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

2. Poza myjnią samochodową lub warsztatem naprawczym, pojazdy można myć i naprawiać  

na wybetonowanym placu z którego wody ujmowane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych  

lub odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej. 

3. Zabrania się: 

1) mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności  

na ulicach, chodnikach, podwórzach, terenach zielonych, 

2) dokonywanie napraw i regulacji pojazdów samochodowych na nieruchomościach przeznaczonych  

do użytku publicznego i w zabudowie wielorodzinnej, 

3) prowadzenia wszelkich prac blacharsko – lakierniczych poza warsztatami naprawczymi, 

4) wylewania oleju z samochodu, jak i pozostałych płynów eksploatacyjnych do gruntu, kanalizacji sanitarnej 

lub do zbiorników bezodpływowych, 

4. Wymiana oleju i innych płynów eksploatacyjnych występujących w samochodzie może być dokonywana 

pod warunkiem zebrania zużytych płynów do szczelnych pojemników; 

5. Dopuszcza się mycie osobowych pojazdów samochodowych oraz wykonywanie drobnych napraw  

dla potrzeb własnych osób fizycznych na terenach własnych nieruchomości pod warunkiem, że czynności  

te odbywają się w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 

§ 6. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników 

oczyszczalni przydomowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

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

2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności, 

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika 

z instrukcji ich eksploatacji, 

§ 7. Ustala się następujące zasady pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości: 

1) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy 

operatora/ przedsiębiorcy mają obowiązek usunąć natychmiast, 

2) operator/przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych,  

aby nie zagrażało ono bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywało się według uzgodnionych tras  

i w terminach wyznaczonych harmonogramem. 
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§ 8. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników bezodpływowych 

poprzez zakaz odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego. 

Rozdział 3. 

Obowiązki formalno-prawne 

§ 9. Wprowadza się obowiązek przechowywania dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych przez okres dwóch lat. 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

 na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia pojemników oraz ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym 

§ 10. Rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości, warunki rozmieszczania pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i technicznym określa „ Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku 

Międzygminnego Ślęza-Oława”. 

§ 11. 1. Kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych winny być ustawione: 

1) w ciągu dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu pieszego w odległości nie mniejszej niż 200 m 

pomiędzy pojemnikami, 

2) na przystankach komunikacji publicznej, 

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

2. Pojemność koszy ulicznych winna być nie mniejsza niż 35 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. Zabrania się: 

1) tworzenia” dzikich wysypisk”- tj. gromadzenia odpadów komunalnych w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych; 

2) wrzucania do koszy ulicznych odpadów, pochodzących z gospodarstw domowych i działalności handlowej 

( w szczególności opakowań); 

3) ustawiania pojemników w pasie zieleni oraz na jezdni. 

6. 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. 

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, 

2) zawarcie umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, 

3) wyposażenie miejsca organizowania imprezy w odpowiednią liczbę przenośnych sanitariatów  

lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej ilości toalet stałych, 

4) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy, spotkania, itp. 
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Rozdział 5. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

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

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz innych zwierząt, 

a także przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 13. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy i zwierzęta domowe, oprócz obowiązków wynikających 

z odrębnych przepisów ( np. szczepienie przeciw wściekliźnie), należy: 

1) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe w miejscach użyteczności 

publicznej takich, jak: chodniki, ulice, place, parkingi, tereny zielone znajdujące się przy budynkach 

i ciągach dla pieszych, klatki schodowe, windy oraz innych pomieszczeniach wspólnego użytku, 

2) zapewnienie stałego nadzoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi; w tym zachowanie środków 

ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami komunikacji zbiorowej, 

3) poddanie obserwacji i badaniom weterynaryjnym zwierząt domowych, które skaleczyły człowieka, 

4) prowadzenie psów na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wyłącznie: 

- z nałożonym kagańcem, jedynie na terenach zieleni nieurządzonej, w miejscach mało uczęszczanych 

przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, 

zastrzeżenie to nie dotyczy ras niebezpiecznych, 

- na terenie ogrodzonym, uniemożliwiającym jego wydostanie się oraz wykluczającym dostęp osób 

trzecich, 

5) Usuwanie zwłok zwierząt i przekazywanie podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania. 

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się: 

1) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak schronisko, lecznica itp. Postanowienie to nie dotyczy 

osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników, 

2) wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci 

oraz cmentarze, 

3) kąpieli psów i innych zwierząt domowych w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych, 

4) dopuszczania do zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz ciszy nocnej przez zwierzęta domowe. 

5) doprowadzania psów i innych zwierząt domowych do stanu agresywności przez drażnienie, szczucie  

lub płoszenie, 

6) porzucania psów i innych zwierząt domowych, 

7) utrzymywanie gołębi w rejonach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej nie może powodować 

uciążliwości dla mieszkańców i przebywających tam osób, ponadto nie może powodować zanieczyszczenia 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości i budynków sąsiednich. 

Rozdział 6. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 14. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich. 

§ 15. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie 

płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości, 
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3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku- 

wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony, 

4) pszczoły utrzymywać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 4 m od granicy nieruchomości,  

lub stosować przegrody dla pszczół, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości  

dla właściciela nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości. 

2. Deratyzację przeprowadza się w terminach i okresie ustalonym przez Wójta Gminy Borów podanych  

do publicznej wiadomości. 

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borów 

§ 18. Traci moc uchwała nr XXI/152/2012 Rady Gminy Borów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie 

przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borów 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

G. Kosińska 
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