UCHWAŁA NR XXV/141/12
RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości położonych na terenie Miasta
i Gminy Niemcza;
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
2012;
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 charakteryzujące się tym, że 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 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2012 r. poz. 391);
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
§ 3. 1. Na terenie Miasta i Gminy Niemcza obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura;
2) opakowania z tworzyw sztucznych;
3) opakowania ze szkła;
4) metale;
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
6) odpady zielone;
7) przeterminowane leki i chemikalia;
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8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe;
11) opakowania wielomateriałowe;
12) zużyte opony;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i tektury, opakowań z tworzyw sztucznych
oraz opakowań ze szkła należy prowadzić systemem:
1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego
celu pojemnikach lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo
2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego celu
pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości.
3. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) niezwłoczne przystąpienie do uprzątania błota, śniegu i lodu;
2) do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej w przypadku braku możliwości usunięcia lodu dopuszcza i się
posypywanie materiałem uszorstniającym;
3) oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości z błota i innych zanieczyszczeń, a w szczególności
systematycznego zamiatania i zbierania wszelkiego rodzaju odpadów;
4) usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych zagrażających bezpieczeństwu.
4. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego na jezdnię, w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.
§ 4. 1. Na terenie Miasta i Gminy Niemcza dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami
wyłącznie na terenach utwardzonych, uniemożliwiających przedostawanie się wytworzonych ścieków do ziemi
i wód powierzchniowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może być prowadzone wyłącznie wodą bez użycia
środków i nie może powodować zanieczyszczenia miejsca mycia pojazdu.
3. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych wodą wraz z środkami myjącymi tylko w przypadku, gdy
osoba myjąca posiada tytuł prawny do miejsca mycia pojazdu, a wytworzone ścieki odprowadzane są wyłącznie do
kanalizacji sanitarnej.
4. Zakazuje się mycia elementów pojazdu samochodowego zanieczyszczonych olejami, emulsjami olejowymi
lub płynami chłodniczymi, poza myjniami i warsztatami samochodowymi.
§ 5. 1. Na terenie Miasta i Gminy Niemca zakazuje się prowadzenia poza warsztatami naprawczymi napraw
i obsługi eksploatacyjnej pojazdów samochodowych wymagających usuwania olejów, płynów chłodniczych
i hamulcowych oraz prac lakierniczych.
2. Prowadzenie napraw i obsługi eksploatacyjnej pojazdów samochodowych, innych niż wymienione w ust. 1,
nie może powodować zanieczyszczenia miejsca naprawy oraz uciążliwości dla osób trzecich.
Rozdział 3.
POJEMNIKI DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 6. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych, szczelnych
i czystych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych,
przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. Przy selektywnej zbiórce odpadów prowadzonej
w systemie indywidualnym, dopuszcza się stosowanie worków foliowych.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać
oznaczenia określające:
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1) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie
nieruchomości, dla której zostały ustawione;
2) w przypadku pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów –informację
o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.
3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do
ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.
4. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów powinna wynosić od 50 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie pojemników
kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10000 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.
§ 7. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 11,
powinna wynosić:
1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 25 l na jednego mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 3 l na każdego ucznia, studenta, dziecko,
pracownika;
3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 10 l na każde miejsce konsumpcyjne;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 10 l na jedno łóżko;
8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 01 marca do 31 października, a po
tym okresie 1 l na każdą działkę;
9) dla targowisk, hal targowych, giełd – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 10 l na każdego pracownika;
11) dla cmentarzy – co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku;
12) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb.
2. Właściciele nieruchomości wskazanych w ust. 1 pkt 3, 5 i 10 zobowiązani są dobrać pojemność pojemników
na odpady tak, aby zapewniona była możliwość gromadzenia w nich również odpadów komunalnych
wytwarzanych przez klientów tych nieruchomości.
§ 8. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości, z której
zbierane są odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny,
z zastrzeżeniem ust. 2, w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak
i dla podmiotów uprawnionych, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
2. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych
wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wymaga:
1) ponoszenia przez właścicieli nieruchomości solidarnej odpowiedzialności w zakresie wywiązywania się
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników we właściwym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) w przypadku nieruchomości, dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych organizuje gmina
- uzyskanie akceptacji gminy;
3) w przypadku nieruchomości, dla których odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie organizuje
gmina - zawarcie umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, z której wynikać
będzie, z których nieruchomości odbierane są odpady komunalne.
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3. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie
sanitarnym i porządkowym właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję
pojemników.
4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie
technicznym zabrania się w szczególności:
1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów
budowlanych;
2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów;
3) wrzucania odpadów komunalnych powstałych na terenie danej nieruchomości do pojemników przeznaczonych
do obsługi innych nieruchomości.
§ 9. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego należy instalować kosze
uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne
technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 20 l.
2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy dostosować
do intensywności i specyfiki ruchu pieszego.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW
§ 10. 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:
1) odpady komunalne zmieszane właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać w pojemnikach do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą;
2) odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła
właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać w pojemnikach lub workach do gromadzenia odpadów
segregowanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,
na podstawie umowy zawartej z gminą;
3) metal właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady biodegradowalne mogą być także zagospodarowane
przez właściciela w sposób określony w § 13;
5) odpady zielone właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Odpady zielone mogą być także zagospodarowane przez właściciela w sposób
określony w § 13;
6) przeterminowane leki właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się umieszczanie przeterminowanych leków w pojemnikach
zlokalizowanych w wyznaczonych aptekach na terenie Gminy Niemcza;
7) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) zużyte baterie i akumulatory właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać podmiotom zbierającym
zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać podmiotom
zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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10) meble i inne odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach w wyznaczonym
miejscu, z którego zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, wg ustalonego harmonogramu, na podstawie
umowy zawartej z gminą;
11) zużyte opony właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać do gminnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych;
12) opakowania wielomateriałowe właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
13) 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.
3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać w pojemnikach do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym
podmiotem;
2) odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła
właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać w pojemnikach lub workach do gromadzenia odpadów
segregowanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony,
na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
3) metal właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać
podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem.
Odpady biodegradowalne mogą być także zagospodarowane przez właściciela w sposób określony w § 13;
5) odpady zielone właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem. Odpady biodegradowalne mogą
być także zagospodarowane przez właściciela w sposób określony w § 13;
6) przeterminowane leki właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać w odpowiednich pojemnikach do
gromadzenia przeterminowanych leków a następnie przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; dopuszcza się przekazywanie leków do
punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma
podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
7) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać
w odpowiednich pojemnikach do gromadzenia chemikaliów a następnie przekazywać podmiotowi
uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; dopuszcza
się przekazywanie chemikaliów do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez podmiot, z którym
właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
8) zużyte baterie i akumulatory właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać podmiotom zbierającym
zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości obowiązany jest przekazywać podmiotom
zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać podmiotowi
uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; dopuszcza
się przekazywanie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych do punktów gromadzenia odpadów
prowadzonych przez podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów
komunalnych;
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11) zużyte opony właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;
12) opakowania wielomateriałowe właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazywać podmiotowi
uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; dopuszcza
się przekazywanie opakowań wielomateriałowych do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez
podmiot, z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe właściciel nieruchomości obowiązany jest umieszczać w odpowiednich
pojemnikach do gromadzenia odpadów budowlanych a następnie przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; dopuszcza się przekazywanie
odpadów budowlanych i rozbiórkowych do punktów gromadzenia odpadów prowadzonych przez podmiot,
z którym właściciel nieruchomości ma podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych.
§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
2) odpady komunalne segregowane: papier i tektura, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła –
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, niedopuszczając jednak do przepełnienia pojemników lub worków,
w których są zbierane;
3) metal – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
5) odpady zielone – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
6) przeterminowane leki i chemikalia – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
7) zużyte baterie i akumulatory – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
10) zużyte opony – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
11) opakowania wielomateriałowe – według potrzeb właścicieli nieruchomości;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe – niezwłocznie po zapełnieniu pojemnika;
13) odpady z koszy ulicznych - w miarę zapełnienia koszy, jednak nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
§ 12. 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.
Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU
§ 13. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, zaleca
się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub
biogazowniach rolniczych.
2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy dokonywać
w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na
terenie nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 14. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, należy:
1) zapewnienie zwierzętom należytych warunków bytowych;
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2) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
w szczególności klatkach schodowych, windach, piwnicach, drogach, chodnikach, parkach, zieleńcach,
klombach, utwardzonych placach, itp.;
3) właściwe zabezpieczenie pomieszczeń lub posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;
4) zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się wszelkich insektów i chorób zakaźnych, których nosicielem
jest zwierzę;
5) zapobieganie zakłócaniu spokoju lub spoczynku nocnego, w szczególności poprzez wycie i szczekanie psa lub
inne głośne zachowanie zwierząt.
2. Utrzymującym zwierzęta domowe zabrania się:
1) wypuszczania zwierząt bez dozoru;
2) wyprowadzania psów na teren publiczny bez smyczy; zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies jest w kagańcu, a posiadacz psa ma
możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem;
3) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi lub innych zwierząt;
4) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci, tj. piaskownice, boiska itp.;
5) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz do innych obiektów, w których obowiązuje
ten zakaz;
6) trzymania zwierząt w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych, w ilości stwarzającej uciążliwość dla
współmieszkańców.
§ 15. 1. Na terenach publicznych zwierzęta domowe, w szczególności psy, mogące powodować poczucie
zagrożenia dla innych osób, powinny być zaopatrzone w skuteczne środki zabezpieczające takie jak kaganiec,
klatka itp.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe na zasadach określonych przez
przewoźnika.
Rozdział 7.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 16. 1. Ustanawia się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych.
2. Ustanawia się bezwzględny zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich, takich jak: bydło, konie, świnie,
owce, kozy, zwierzęta futerkowe na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
3. Ustanawia się bezwzględny zakaz utrzymywania drobiu na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
zastrzeżeniem § 18 ust. 1.
§ 17. 1. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu na terenie nieruchomości, w przypadku spełnienia przez osobę
utrzymującą zwierzęta następujących warunków:
1) posiadania prawa władania nieruchomością, na której prowadzone jest utrzymywanie zwierząt; w przypadku
najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości osoba utrzymująca zwierzęta powinna posiadać pisemną zgodę
właściciela nieruchomości na utrzymywanie drobiu;
2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz
mieszkańców sąsiednich nieruchomości;
3) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub w zagrodach uniemożliwiających przemieszczanie
się zwierząt poza obszar nieruchomości;
4) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem zwierząt.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w gołębnikach w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą
zwierzęta następujących warunków:
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1) posiadania prawa władania nieruchomością, na której prowadzone jest utrzymywanie gołębi; w przypadku
najmu, dzierżawy lub użyczenia nieruchomości osoba utrzymująca gołębie powinna posiadać pisemną zgodę
właściciela nieruchomości na utrzymywanie gołębi;
2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz
mieszkańców sąsiednich nieruchomości;
3) niezwłocznego usuwania z miejsc, o których mowa w punkcie 1, wszelkich nieczystości związanych
z utrzymywaniem gołębi.
3. Dopuszcza się utrzymywanie pni pszczół w przypadku spełnienia przez osobę posiadającą pszczoły
następujących warunków:
1) posiadania prawa władania nieruchomością, na której ustawione są pnie pszczół; w przypadku najmu,
dzierżawy lub użyczenia nieruchomości osoba utrzymująca pszczoły powinna posiadać pisemną zgodę
właściciela nieruchomości na utrzymywanie pszczół;
2) ustawienia pni pszczół w odległości co najmniej 20 metrów od drogi publicznej lub granicy sąsiedniej
nieruchomości; za pisemną zgodą właścicieli sąsiednich nieruchomości wyżej wymieniona odległość może być
zmniejszona.
4. Dopuszcza się utrzymywanie drobiu i gołębi na terenach ogrodów działkowych w przypadku posiadania
pisemnej zgody Zarządu Ogrodów Działkowych na utrzymywanie zwierząt.
Rozdział 8.
DERATYZACJA
§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty budowlane na terenie Miasta i Gminy
Niemcza, niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w terminie od 15 października do
15 listopada.
§ 19. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Miasta
i Gminy Niemcza w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może określić poprzez
zarządzenie obszary podlegające dodatkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.
§ 21. Traci moc UCHWAŁA NR VI/30/07 RADY MIEJSKIEJ w NIEMCZY z dnia 28 marca 2007 w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Niemczy
Kazimierz Dziadkowiec
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