
 

 

UCHWAŁA NR XX/183/2020 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 17 lutego 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn 

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

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 1. Zapewnia się utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 

1. selektywne zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej 

w zakresie obejmującym: 

1) papier; 

2) metal; 

3) szkło; 

4) tworzywa sztuczne, w tym opakowania wielomateriałowe; 

5) bioodpady; 

6) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) przeterminowane baterie i akumulatory; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

11) zużyte opony; 

12) przeterminowane leki i chemikalia; 

13) odpady  niebezpieczne; 

14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

15) tekstylia i odzież  w sposób określony w § 2 niniejszego regulaminu; 
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2. przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionym podmiotom prowadzącym 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3. zbieranie niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych (odpady pozostałe po wysegregowaniu 

frakcji opisanych w ust. 1) i przekazanie ich uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4. zapewnienie na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów, przystosowanego do liczby 

i typów pojemników lub worków na zasadach określonych w §9, a w przypadku braku możliwości spełnienia 

tych wymagań, do zapewnienia możliwości ustawienia pojemników lub worków przeznaczonych  

do gromadzenia odpadów w miejscu wyznaczonym na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych 

z jej właścicielem; 

5. utrzymania czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów poprzez: 

1) usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników oraz ich zamiatanie i uprzątanie; 

2) mycie płyt, na której ustawione są pojemniki z taką częstotliwością, aby powstające na niej 

zanieczyszczenia nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości, w szczególności zapachowych. 

§ 2. 1. W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania 

i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady metalu, tworzyw sztucznych , opakowań  wielomateriałowych – w osobnym pojemniku  

lub worku; 

b) papier – w osobnym pojemniku lub worku; 

c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku, chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie  

we własnym zakresie; 

d) szkło – w osobnym pojemniku lub worku; 

e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

2) w zabudowie wielorodzinnej i mieszanej: 

a) odpady metalu, tworzyw sztucznych ,  opakowań wielomateriałowych – w osobnym pojemniku; 

b) papier – w osobnym pojemniku ; 

c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku (w przypadku przekroczenia pojemności pojemnika); 

d) szkło – w osobnym pojemniku 

e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady metalu, tworzyw sztucznych , opakowań wielomateriałowych – w osobnym pojemniku; 

b) papier – w osobnym pojemniku ; 

c) bioodpady – w osobnym pojemniku lub worku (w przypadku przekroczenia pojemności pojemnika); 

d) szkło – w osobnym pojemniku 

e) niesegregowane zmieszane odpady komunalne – w osobnym pojemniku; 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 

1) wystawienia odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

w wyznaczonych terminach zbiórek akcyjnych, a dodatkowo, poza terminami zbiórek akcyjnych, 

zobowiązani są do przekazywania tych odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 
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2) przekazywania przeterminowanych leków do zabezpieczonych, oznakowanych pojemników, ustawionych 

w aptekach (w Miłkowie i Podgórzynie) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) zbierania i przekazywania we własnym zakresie pozostałych odpadów komunalnych, wymienionych w § 1 

pkt 1, a nie wymienionych w niniejszym paragrafie, do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

3. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem ich w odpowiednich workach lub pojemnikach, jeżeli 

rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść. 

§ 3. 1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości do użytku publicznego, należy ich odgarnięcie w sposób 

nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Przystanki w zbiorowej komunikacji publicznej oraz tereny postojowe, pętle należy utrzymać 

w czystości i porządku poprzez usuwanie zanieczyszczeń , błota i śniegu. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami  dopuszcza się jedynie w miejscach 

o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej  

lub do zbiornika bezodpływowego,  z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone  

pod warunkiem, że: 

1) są to drobne naprawy; 

2) nie spowodują zanieczyszczenia środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach  

do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia , zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) nie stwarzają  uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 2. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych 

urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie gminy to: 

1) znormalizowane zamykane pojemniki  o pojemności od 110, 120, 240, 1100 litrów lub worki o pojemności 

120 l; 

2) kosze uliczne o pojemności od 30 do 110  litrów, 

3) kontenery o pojemności od 2,5 m3, 

4) pojemniki o pojemności min. 110 l lub worki o pojemności 120 litów przeznaczone na odpady zbierane 

selektywnie; 

2. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów należy oznakować w sposób zapewniający 

identyfikację nieruchomości oraz  rodzaj gromadzonych odpadów. 

3. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny 

zgodności lub wymagań Polskich Norm. 

4. Do zbierania określonych rodzajów odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki: 

1) koloru niebieskiego, oznaczone napisem „PAPIER” – na odpady papieru, w tym tektury; 

2) koloru żółtego, oznaczone napisem „TWORZYWA SZTUCZNE, METAL” – na odpady metalu, tworzyw 

sztucznych, opakowania wielomateriałowe; 

3) koloru zielonego, oznaczone napisem „SZKŁO” – na odpady szklane; 

4) koloru brązowego, oznaczone napisem „BIO” – na bioodpady; 

5) koloru czarnego - na niesegregowane zmieszane odpady komunalne, oznaczone napisem „ZMIESZANE”. 
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5. Na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej dopuszcza  się kompostowanie bioodpadów. 

Kompostowanie musi się odbywać w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich . 

6. Prowadzenie kompostownika i kompostowanie właściciel nieruchomości zgłasza w deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 6. 1. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

przy uwzględnieniu średniej tygodniowej ilości odpadów komunalnych  wytwarzanych w gospodarstwach 

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

1) dla budynków mieszkalnych – 30 l na mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l  

na każdą nieruchomość; 

2) szkół, przedszkoli, lub innych placówek dziennego pobytu – 3 l na ucznia/dziecko i 3 l na każdą osobę 

wykonującą w nim pracę, przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l; 

3) dla hoteli, pensjonatów, agroturystyki, schronisk lub innych placówek całodobowego pobytu – 20 l  

na miejsce noclegowe i 10 l na każdą osobę wykonującą w nim pracę, przy czym nieruchomość musi  

być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

4) dla domów opieki, hospicjów itp. – 20 l na łóżko i 10 l na każdą osobę wykonującą w nim pracę,  

przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

5) dla lokali punktów handlowych, usługowych , handlowo-usługowych, magazynowych - 3 l na 1 m3 

powierzchni sprzedaży i 10 l na  każdą osobę wykonującą w nim pracę, przy czym nieruchomość musi być 

wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

6) dla obiektów i lokali handlowych prowadzących sprzedaż artykułów spożywczych – 10 l na 1 m2 

powierzchni sprzedaży i 10 l na każdą osobę wykonującą w nim pracę, przy czym nieruchomość musi być 

wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

7) dla obiektów sportowych, rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej, organów administracji 

samorządowej/państwowej – 10 l tygodniowo na każdego pracownika, przy czym nieruchomość musi być 

wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

8) dla obiektów i lokali gastronomicznych – 14 l na 1 miejsce konsumpcyjne (dotyczy to również miejsc 

zlokalizowanych na zewnątrz lokalu tzw. „Ogródki”) i 10 l na każdą osobę wykonującą w nim pracę,  

przy czym nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

9) dla targowisk – 14 l na stanowisko handlowe, przy czym nieruchomość musi być wyposażona  

w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

10) dla ogródków działkowych – 10 l na każdą działkę, przy czym nieruchomość musi być wyposażona  

w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

11) dla cmentarzy -  2 l na jedno miejsce pochówku, przy czym nieruchomość musi być wyposażona  

w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

12) dla wszystkich innych niewymienionych -  10 l na każdą osobę wykonującą w nim pracę, przy czym 

nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

2. Właściciel nieruchomości dobiera minimalną pojemność pojemników, która jest sumą pojemności 

odpowiedniej konfiguracji pojemników, worków, kontenerów o określonych w § 8 ust. 1 pkt. 1-4. Pojemniki  

do zbierania wszystkich frakcji odpadów komunalnych powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb 

właściciela, jednakże łączna ilość pojemników dla nieruchomości powinna odpowiadać co najmniej sumie 

minimalnej ilości odpadów wynikających ze wskazanych norm wytworzonych odpadów. 

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, łączna 

pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie norm (wyrażonych w litrach) wskazanych 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
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4. Właściciele nieruchomości, na których niezamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

u których w okresie pomiędzy poszczególnymi odbiorami odpadów powstanie zwiększenie ilości odpadów 

komunalnych, zobowiązani są do zwiększenia liczby posiadanych pojemników, wykazujących nadwyżkę 

powstałych odpadów. 

5. Właściciele nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe lub inne  nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, winny 

przewidzieć co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120  l przeznaczonych do zbierania na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych niesegregowanych. 

§ 7. 1. Pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy 

rozmieszczać na terenie nieruchomości w wydzielonych, odpowiednio przystosowanych i utwardzonych 

miejscach. 

2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady komunalne 

w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję 

nie mniejszą niż 2 razy w roku. 

3. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo 

dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób 

nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

4. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 

odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem, 

wjazdem na teren nieruchomości . 

5. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp 

do pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

6. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

7. Zarządcy dróg o intensywnym ruchu pieszych oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się 

tereny lub obiekty służące do użytku publicznego takie jak: place zabaw, parkingi, przystanki, boiska  mają 

obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady o pojemności od 30 do 110 litrów 

w ilości zapewniającej czystość i porządek na danym terenie. 

8. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsca  gromadzenia odpadów poprzez: 

1) usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników oraz ich zamiatanie i uprzątanie; 

2) mycie płyt, na której ustawione są pojemniki z taką częstotliwością, aby powstające na niej 

zanieczyszczenia nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości, w szczególności zapachowych. 

Rozdział 3. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego . 

§ 8. 1. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 

w zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

1) bioodpadów – w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na tydzień, a w pozostałym 

okresie co najmniej raz na dwa tygodnie; odbiory te nie dotyczą nieruchomości, które deklarują 

kompostowanie bioodpadów; 

2) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym,  

że w okresie od 1 kwietnia do 31 października z budynków wielolokalowych co najmniej raz na tydzień; 

3) szkła – nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

4) papieru nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

5) metali i tworzyw sztucznych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 
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2. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników ustawionych przy drogach 

publicznych, przystankach komunikacji oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego – 

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany będzie w systemie akcyjnym nie mniej niż dwa razy 

do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem, lub można go dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może 

być również bezpłatnie przekazany do punktów sprzedaży sprzętu oraz do punktów serwisowych, na zasadach 

określonych przepisami odrębnymi. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

4. Przeterminowane leki należy dostarczać do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach  

lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy. 

5. Odpady wielkogabarytowe pochodzące od właścicieli terenów zamieszkałych odbierane będą w systemie 

akcyjnym nie rzadziej niż dwa  razy  do roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem lub należy je dostarczać  

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Informację o terminie odbioru odpadów podaje 

się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

6. Zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie do 3,5 tony w ilości 8 opon na rok 

kalendarzowy z jednego gospodarstwa domowego, 

7. Środki chemiczne, farby i lakiery przepracowane oleje oraz opakowania po nich, pochodzące z terenów 

zamieszkałych, należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowanego na terenie gminy. 

8. Tekstylia, w tym ubrania - należy dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe (o kodzie odpadu 17 09 04), pochodzące od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, właściciele nieruchomości oraz mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie gminy. Odpady te zostaną 

zagospodarowane (przyjęte) bez dodatkowych kosztów w ilości do 200 kg/mieszkańca/rok. 

10. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać  

do oznakowanych pojemników, zlokalizowanych na terenie gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy. 

11. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia  monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,  należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego na terenie gminy. 

12. Z nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbiór 

powinna odbywać się co najmniej dwa razy w miesiącu. W ramach opłaty ryczałtowej usługa odbioru odpadów 

będzie świadczona we wskazanym okresie ich wytwarzania podanej przez właściciela nieruchomości. 

§ 9. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać  

się z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię 

terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.  

2. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 1 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy 

z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych, wydanym przez Wójta Gminy Podgórzyn. 

3. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą 

z instrukcji eksploatacji, lub z inną zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania  

na powierzchnię terenu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
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Rozdział 4. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 10. Należy dążyć do: 

1) zapobiegania powstawaniu odpadów; 

2) doskonalenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienia jak najwyższej jakości 

selektywnie zbieranych odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny 

sposób poddane recyklingowi; 

3) wydłużanie życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych poprzez ich naprawy. 

Rozdział 5. 

Obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

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

ostrożności, zapewniających ochronę przez zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w miejscach publicznych psa należy prowadzać na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną – na smyczy 

i w kagańcu; 

2) zwolnienie psa ze smyczy, jest dozwolone jedynie w sytuacji gdy opiekun ma możliwość sprawowania 

całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

3) stały, skuteczny dozór; 

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe. 

Rozdział 6. 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji rolnej. 

§ 12. 1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt; 

2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 

z prawem, w  tym zwłaszcza z wymogami niniejszego regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczenia 

terenu nieruchomości sąsiednich, dróg oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

3) nie powodowanie przez prowadzone hodowle wobec innych osób zamieszkałych na terenie nieruchomości 

lub nieruchomości sąsiednich uciążliwości takich jak hałas i odory. 

4) wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być ogrodzone siatką drucianą lub w inny sposób 

uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu. 

5) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, tereny hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być 

utrzymanie w należytej czystości; 

6) wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza 

pomieszczeniami dla zwierząt, powinny być składowane w miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu,  

przy czym ww. miejsca składowania winny być usytuowane w na tyle dużej odległości od skupisk ludzkich 

i granic, aby nie powodowało to uciążliwości dla otoczenia. 

2. Zezwala się na chów i hodowlę pszczół miodnych pod następującymi warunkami: 

1) usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych; 

2) usytuowania uli w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości lub uczęszczanej drogi 

publicznej, bądź w przypadku niemożności zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej  

niż 4 m od granicy nieruchomości lub uczęszczanej drogi publiczne, pod warunkiem zastosowania 

ogrodzenia osłaniającego, lub stałej przeszkody o wysokości co najmniej 3 m. 
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Rozdział 7. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 13. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej gminy.  

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona raz w roku – w drugiej połowie 

października oraz  każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Postanowienia końcowe 

§ 14. Traci moc uchwała nr XXVII/218/16 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Podgórzyn: 

B. Polaczek 
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