
USTAWA NR XXVIII/142/13
RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI

z dnia 11 lutego 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski. 

Na podstawie art. 40 ust.1, art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późń. zm.) ) 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 2012 r. poz. 391 z póżn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lwówku Śląskim, uchwala się , co następuje: 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Śląski, a w 
szczególności: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

3) częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, oraz 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2. 

Występujące w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) odpady zmieszane − odpady komunalne nie zawierające odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce; 

2) odpady wielkogabarytowe – odpady charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą 
być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 
391 z późn. zm.); 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający do odbierania 
następujących rodzajów odpadów: 

1) papier i makulatura; 

2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia; 

3) opakowania ze szkła; 

4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, oraz odpady zielone; 

5) przeterminowane leki i chemikalia; 

6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

10) zużyte opony. 
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§ 4. 

Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

- niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, w tym z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie, 

- niezwłoczne usuwanie z dachów budynków sopli lodu i nawisów śniegu stanowiących zagrożenie dla przechodniów, 

§ 5. 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym 
podłożu pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub zbiornika 
bezodpływowego, z którego usuwane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem, 
że: 

1) nie spowoduje zanieczyszczania środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego 
przeznaczonych, 

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych; warunki rozmieszczania tych pojemników oraz utrzymywania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią 
ilość pojemników do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych 
odpadów oraz ilość osób z nich korzystających, oraz trzech pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 
zamieszkałej wynosi 110 l. 

3. Ilość pojemników powinna być dobrana w taki sposób, by nie powodować ich przepełnienia przy uwzględnieniu, że 
średnia ilość wytwarzanych : 

1) odpadów komunalnych zmieszanych wynosi 40 l tygodniowo na mieszkańca miasta i 30 l tygodniowo na 
mieszkańca wsi; 

2) odpadów biodegradowalnych - 3 l na osobę tygodniowo w mieście i 2 l na osobę tygodniowo na wsi; 

3) odpadów opakowaniowych – 7,5 l na osobę tygodniowo w mieście i 5,5 l na osobę tygodniowo na wsi; 

4) odpadów posortowniczych – 29,5 l na osobę tygodniowo w mieście i 22,5 l na osobę tygodniowo na wsi; 

5) właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną objętość pojemników na bioodpady, w którą musi 
wyposażyć nieruchomość przyjmując ich objętość jako 7,5% odpadu zmieszanego, za wyjątkiem lokali 
gastronomicznych i stołówek, sklepów warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, dla których minimalna 
objętość w pojemniku stanowi 50 % odpadów zmieszanych .Minimalną objętość pojemników na odpady 
opakowaniowe, w którą musi wyposażyć nieruchomość przyjmując ich objętość jako 18 % odpadu zmieszanego. 
Minimalną objętość pojemników na odpady posortownicze, w którą musi wyposażyć nieruchomość przyjmując 
ich objętość jako 74,5% odpadu zmieszanego, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek, sklepów 
warzywnych, ogrodów działkowych i targowisk, dla których należy przyjąć ich objętość na 32 % odpadów 
zmieszanych, zgodnie z wypełnioną deklaracją. Wielkość pojemników i ich ilość należy dostosować do 
częstotliwości odbioru odpadów posortowniczych. 

6) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w pkt 1. 

7) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki na 
odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając 
następujące minimalne tygodniowe ilości: 

- minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie 
od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której 
powstają odpady komunalne; 

- 3 litry na każe dziecko, ucznia w placówce oświatowej ( szkoły, przedszkola, żłobek) oraz 10 l na każdego 
pracownika; 
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- dla obiektów sportowych, obiektów użyteczności publicznej, różnego rodzaju urzędów i innych obiektów 
usługowych - 10 l na każdego pracownika 

- dla cmentarzy – min. 2 l na każde miejsce pochówku; 

- dla targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe; 

- dla lokali i punktów gastronomicznych – min. 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc 
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l 
na każdy lokal, punkt oraz 10 l na każdego pracownika, 

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – min. 1 pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników, 

- dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli itp. min. 15 litrów na jedno łóżko oraz 10 l na każdego 
pracownika, 

- dla ogródków działkowych min. 5 litrów na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października. 

- dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb. 

§ 7. 

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 110 l do 2500 l ; 

2) pojemniki na odpady zmieszane i posortownicze o pojemności od 110 l do 1100 l 

3) kosze uliczne, trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych), o min. pojemności 10 l; 

4) w wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania większych aniżeli przewiduje regulamin ilości odpadów 
komunalnych, oprócz pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki, odpłatnie udostępnione 
oraz odbierane przez operatora/przedsiębiorcę, który został wyłoniony przez gminę w postępowaniu 
przetargowym. Worki muszą spełniać następujące wymagania : 

- minimalna pojemność 110 l , o wytrzymałości nie mniejszej niż tworzywa LDPE o grubości minimum 0,06 
mm. 

5) kompostowniki – przeznaczone do zbierania odpadów ulegających biodegradacji. 

2. Właściciele nieruchomości mogą kompostować część organicznych odpadów komunalnych. Kompostowanie 
odpadów nie może jednak stanowić uciążliwości zapachowych dla sąsiednich nieruchomości. 

3. Warunek określony w ust. 1 może być także spełniony przez wyposażenie nieruchomości w worki, które spełniają 
wymagania określone w ust. 1 pkt. 4, ustawione w przeznaczonych do tego stojakach. 

§ 8. 

1. Pojemniki do zbierania odpadów należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu 
uprawnionego, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd 
pojazdem do transportu odpadów, 

2. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca, w którym znajdują się te urzadzenia, należy 
wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości. 

3. Za utrzymanie czystości pojemników i miejsc ich usytuowania odpowiadają właściciele nieruchomości. 

§ 9. 

Szczelny zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd do 
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego, realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 

Częstotliwość usuwania odpadów niesegregowanych, biodegradowalnych i posortowniczych powinna odbywać się: 

- na terenach wiejskich – nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

- w mieście – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są 
zbierane odpady. 
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§ 11. 

Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki powinno odbywać się: 

- na terenach wiejskich nie rzadziej niż raz na dwa miesiące 

- w mieście nie rzadziej niż raz na miesiąc nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są 
zbierane odpady. 

§ 12. 

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia 
właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być 
zrealizowane w okresie 2 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia; 

2. Częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności i tempa 
zapełnienia; 

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji 
eksploatacji. 

§ 13. 

Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z instrukcji 
ich eksploatacji. 

§ 14. 

Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić w następujących pojemnikach: 

1) opakowania z papieru i tektury– w pojemnikach koloru niebieskiego z napisem „PAPIER”, 

2) szkło i opakowania ze szkła – w pojemnikach koloru zielonego z napisem „SZKŁO”, 

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i opakowania z metalu - w pojemnikach koloru żółtego z napisem 
„PLASTIK”; 

4) bioodpady (odpady kuchenne, zielone) – w pojemnikach koloru brązowego z napisem „BIOODPADY” 

5) odpady zmieszane – w pojemnikach koloru czarnego. 

§ 15. 

Ustala się następujący sposób odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez 
gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających 
wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej 
z gminą; 

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy umieszczać w pojemnikach do 
selektywnego zbierania papieru i makulatury, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane 
przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych; 

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież i tekstylia należy umieszczać w pojemnikach 
do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz odzieży i tekstyliów, 
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 
zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach do selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających 
wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej 
z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się 
w wyznaczonych aptekach na terenie gminy; 

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych utworzonego przez Gminę Gryfów Śląski; 

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 utworzonego 
przez Gminę Gryfów Śląski; 
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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 
utworzonego przez Gminę Gryfów Śląski; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych utworzonego przez Gminę Gryfów Śląski, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, wg 
ustalonego harmonogramu, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

10) odpady budowlano – remontowe 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 z gminą . Przedsiębiorca ma obowiązek 
w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowalno-remontowe i rozbiórkowe, które powstały 
w wyniku drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do 
starosty. Odpady nie spełniające tego warunku przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkowa opłatą. 

11) zużyte opony należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z którego 
zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, wg ustalonego harmonogramu, na podstawie umowy zawartej 
z gminą; 

12) odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew, które nie mogą być kompostowane 
w przydomowym kompostowniku, należy zagospodarować je we własnym zakresie lub samodzielnie dostarczyć do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; w sytuacji gdy ścięte gałęzie krzewów i drzew lub odpady 
zielone z ogrodów nie mieszczą się w pojemnikach w ramach ustalonego w regulaminie limitu i które nie są lub nie 
mogą być kompostowane, można odpłatnie przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady po wcześniejszym 
zamówieniu pojemników lub worków na bioodpady; 

13) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony wg ustalonego harmonogramu, na 
podstawie umowy zawartej z gminą. 

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 16. 

Przyjęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami cele i kierunki zakładają m.in.: 

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz systemem 
selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.; 

- minimalizację ilości powstających odpadów komunalnych i zagospodarowanie ich zgodnie z hierarchią postępowania 
z odpadami, np. poprzez zachęcanie mieszkańców - właścicieli nieruchomości do minimalizowania używania 
jednorazowych toreb (opakowań); 

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów: w 2013 
r. nie więcej niż 50%, w 2020 r. nie więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI 

§ 17. 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, 
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenie starań, aby zwierzęta te nie były 
uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności - nie 
pozostawiania ich bez dozoru. 

3. Zakazuje się postępowania ze zwierzętami w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczanie, porzucanie, 
itp. 

§ 18. 

Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy: 

1. W odniesieniu do psów: 

1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznanych za agresywne – w kaganiec, 

2) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną, lub w inny sposób zagrażającą otoczeniu – w na 
łożonym kagańcu, 

3) opłacanie podatku od psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski 
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4) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt (Dz. U. nr 69, poz. 625), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku 
powyżej trzech miesięcy, oraz okazywanie na żądanie organów sanitarnych, weterynaryjnych, policji, straży 
miejskiej stosownego zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu. 

5) bezzwłoczne zgłaszanie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa i stosowanie się do 
zaleceń służb weterynaryjnych, 

6) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 
agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 kwietnia 2003 
roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687). 

7) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach 
i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych itp.; 

Rozdział 7.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH ZPRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH UTRZYMYWANIA NA 
OKREŚLONYCH OBSZARACH 

§ 19. 

1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, za wyjątkiem drobiu i królików, chowanych na potrzeby własne 
gospodarstwa domowego, na terenach: 

1) o zabudowie wielorodzinnej, 

2) w gminnych obiektach mieszkalnych, 

3) przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
z zachowaniem poniższych wymagań: 

1) gospodarskie utrzymywane na nieruchomości powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczeniem tej 
nieruchomości, 

2) utrzymywane zwierzęta gospodarskie nie mogą powodować uciążliwości, takich jak hałas czy wydzielanie 
uciążliwych zapachów dla innych użytkowników nieruchomości lub użytkowników nieruchomości sąsiednich, 

3) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych. 

Rozdział 8.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 20. 

1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co 
najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków 
jednorodzinnych może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek deratyzacji pomieszczeń gospodarczych dwa razy do 
roku – wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony. 

3. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski określi zarządzeniem, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lwówku Śl., 
obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości. 

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 21. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 22. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Gryfów Ślaski nr XXVI/130/12 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfów Ślaski. 

Strona 6
——————————————————————————————————————————————————————
Id: 329856FD-85CD-4AE1-95A4-29F5A2F14CB9. Podpisany



§ 23. 

Uchwała wchodzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski 

Robert Skrzypek
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Uzasadnienie do Ustawy Nr XXVIII/142/13

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

z dnia 11 lutego 2013 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia, 
wynikającego z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. z 2012 r. Poz. 391 z późn. zm.) zobowiązującego organ stanowiący jednostki samorządu 
terytorialnego do określenia: 1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 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. częstości i sposobu pozbawiania się odpadów 
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 
4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 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. wymagań utrzymania zwierząt 
gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych 
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 7. wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej 
deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ww. Ustawy Rada Miasta winna dostosować 
Regulamin do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. Plan gospodarki odpadami dla województwa 
dolnośląskiego. Zapisy Regulaminu są zgodne z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa 
dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów 

Śląski 

Robert Skrzypek
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