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UCHWAŁA NR XXII.185.2020
RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE
z dnia 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra zwany dalej Regulaminem,
ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Twardogóra.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.),
2) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - należy przez to rozumieć punkt przyjmowania
odpadów zebranych w sposób selektywny - mieszczący się w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 15
oraz w Grabownie Wielkim zlokalizowany na części działki nr 56/9, zwanym dalej PSZOK,
3) bioodpadach - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r.
poz. 701 ze zm.),
4) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady charakteryzujące się tym, że ze względu
na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych,
5) odpadach komunalnych zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady komunalne zawierające różne
frakcje odpadów komunalnych,
6) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące 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
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
2) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w zakresie
obejmującym co najmniej:
a) papier i tekturę
b) tworzywa sztuczne,
c) metale,
d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
e) bioodpady,
f) opakowania ze szkła,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) odpady zielone,
k) zużyte opony,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) przeterminowane leki,
n) chemikalia,
o) odzież i tekstylia,
p) odpady niebezpieczne,
r) 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.
3) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
4) przekazywanie podmiotowi uprawnionemu odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych, w terminach
wyznaczonych harmonogramem;
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie i spryzmowanie w miejscu
niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszym lub ruchu pojazdów.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie własnej nieruchomości
pod następującymi warunkami:
1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub do szczelnego zbiornika
bezodpływowego,
2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających
biodegradacji.
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2. Mycie pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego może odbywać się tylko
w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.
3. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie
w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska
wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny
z przepisami szczególnymi.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 60 l,
2) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności od 110 l do 1100 l oraz kontenery o poj. 7 000 l,
3) worki na odpady zbierane selektywnie o pojemności od 35-120 l,
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru,
tektury, bioodpadów i odpadów wielomateriałowych o pojemności od 120 l do 2000 l,
5) worki przeznaczone na odpady komunalne zmieszane o pojemności maksymalnie 120 l, o odpowiedniej
grubości zapewniającej uniknięcie rozerwania (wzmocnione).
2. Pojemniki i worki foliowe na odpady komunalne zmieszane oraz przeznaczone do selektywnej zbiórki,
mają kolory przypisane do rodzaju odpadów, na jakie są przeznaczone:
a) zielony: przeznaczone na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczone napisem
"Szkło";
b) niebieski: przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem "Papier";
c) żółty: przeznaczone na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych,
w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowanie wielomateriałowe, oznaczone
napisem "Metale i tworzywa sztuczne";
d) brązowy: przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
oznaczone napisem "Bio";
e) czarny: dotyczy worków foliowych: przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane;
f) stalowy lub zielony: dotyczy pojemników: przeznaczonych na odpady komunalne zmieszane.
3. Pojemniki wskazane w ust. 1 i 2 muszą spełniać wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2019 r poz. 155) lub wymagania Polskich Norm.
4. Do zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki wykonane z trwałego materiału,
w szczególności metalu lub tworzywa sztucznego, oznakowane odpowiednim kolorem, w sposób jednoznacznie
wskazujący przeznaczenie pojemnika na odpady określonego rodzaju.
5. W zabudowie wielorodzinnej zarządca nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości
w pojemniki na bioodpady z informacją, iż mieszkańcy winni bioodpady wrzucać do oznaczonych pojemników
w workach biodegradowalnych.
§ 6. 1. Pojemność i ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi
być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, ilości osób z nich korzystających
oraz częstotliwości ich opróżniania.
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2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniając następujące normy:
a) na każde trzy osoby, zamieszkujące nieruchomość - jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l,
przy czym normę tę stosuje się również w przypadku kiedy nieruchomość zamieszkują mniej niż trzy osoby,
b) w przypadku nieruchomości położonych w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się wyposażenie
ich w pojemniki o pojemności większej niż określone w § 5 ust. 1 pkt 2, zapewniający prawidłową gospodarkę
odpadami powstających przy jednomiesięcznym cyklu ich wywozu,
c) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, sposób wyliczania
minimalnej pojemności pojemnika z uwzględnieniem ilości odpadów powstających przy jednomiesięcznym
cyklu ich wywozu przez przedsiębiorcę określa poniższa tabela:
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1) Punkty handlowe poza lokalem - obsługa klientów w ramach sprzedaży towarów poza lokalem
(np. sprzedaż internetowa, handel obwoźny, akwizycja).
2) "Lokale gastronomiczne - zakłady lub punkty gastronomiczne, w których prowadzona
jest działalność związana z przygotowaniem lub/oraz sprzedażą posiłków i napojów do spożycia
na miejscu i na wynos.
3) Sklepy spożywcze - lokale handlowe, zawierające dział sprzedaży z artykułami spożywczymi.
4) Hurtownie - lokale handlowe, nastawione na sprzedaż hurtową towarów podmiotom, prowadzącym
sprzedaż detaliczną.
5) Powierzchnia użytkowa lokalu - zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.).
6) Obozowisko - specjalnie wydzielone miejsce w terenie, niezagospodarowane, tj. nie wyposażone
w urządzenia sanitarne, gospodarcze itp.. przeznaczone do czasowego zamieszkiwania
(np. w namiotach), wykorzystywane głównie przez turystów, wczasowiczów, harcerzy itp.
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7) Impreza masowa - definicja na podstawie art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie
imprez masowych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
8) liczba miejsc dla osób na imprezie masowej - definicja na podstawie art. 3 pkt 7 Ustawy z dnia
20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).
§ 7. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego, na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności min. 20 l;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach powinna zapewniać
prawidłowe utrzymanie czystości i porządku jednak nie powinna wynosić więcej niż 200 m,
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku,
d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 100 m.
§ 8. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym dostępnym
dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub drogę
przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów
podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
3) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia ścieków muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich
opróżnienia;
4) 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.
§ 9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym,
2) utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia
lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3) utrzymywania należytego porządku przez
aby nie dochodziło do ich przepełnienia.

zapewnienie

odpowiedniej

wielkości

pojemników,

§ 10. Zabrania się:
1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek
farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzących z działalności gospodarczej,
2) wrzucania do pojemników odpadów mogących potencjalnie uszkodzić pojazd odbierający odpady,
3) ubijania odpadów w pojemnikach, w sposób utrudniający jego opróżnianie.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
§ 12. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:
a) zmieszane odpady komunalne należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych,
spełniających wymagania regulaminu, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony na podstawie
umowy zawartej z gminą,
b) bioodpady należy umieszczać w biodegradowalnych workach do zbierania bioodpadów spełniających
wymagania regulaminu które zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości przez podmiot uprawniony
na podstawie umowy zawartej z gminą lub należy przekazywać do PSZOK,
c) odpady z papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metalu, opakowania wielomateriałowe, szkła bezbarwnego
lub kolorowego należy umieszczać w workach o odpowiednim kolorze, które zostaną odebrane od właścicieli
nieruchomości przez podmiot uprawniony na podstawie umowy zawartej z gminą lub należy przekazywać
do PSZOK,
d) odpady elektroniczne i elektryczne (sprzęt AGD i RTV) należy przekazywać PSZOK, lub podczas
zorganizowanych zbiórek danego typu odpadów, lub przekazać do punktu sprzedającego taki sprzęt przy
zakupie nowego,
e) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do PSZOK lub podczas zorganizowanych zbiórek tego typu
odpadów lub przekazać do punktu sprzedającego taki sprzęt przy zakupie nowego,
f) odpady niebezpieczne obejmujące np.: świetlówki, chemikalia, oleje, farby należy przekazywać do PSZOK,
g) zużyte opony należy przekazywać do PSZOK lub podczas zorganizowanych zbiórek tego typu odpadów,
h) przeterminowane leki mieszkańcy mogą zwrócić bezpłatnie do aptek spełniających warunki do przyjęcia
przeterminowanych leków lub do PSZOK,
i) odpady budowlane i rozbiórkowe po rozdzieleniu na gruz budowlany, tworzywa sztuczne, styropian i odpady
niebezpieczne, należy przekazywać do PSZOK lub podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie
w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów,
j) odpady zielone należy przekazywać do PSZOK,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK lub podczas zorganizowanych zbiórek
tego typu odpadów,
l) odzież i tekstylia należy przekazywać do PSZOK lub podczas zorganizowanych zbiórek tego typu odpadów,
m) 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 przekazywać do PSZOK.
2. Pozbywanie się z terenu nieruchomości poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych
poprzez przekazanie do PSZOK odbywa się na zasadach oraz z uwzględnieniem rodzajów odpadów
przyjmowanych przez dany PSZOK, określonych w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Twardogórze w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) z terenów zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta i gminy Twardogóra:
a) zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów - raz na dwa tygodnie,
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b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: papieru i tektury, tworzywa sztucznych i metali, szkła
bezbarwnego i kolorowego, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - raz w miesiącu,
2) z terenów zabudowy wielorodzinnej na terenie miasta i gminy Twardogóra:
a) zmieszanych odpadów komunalnych - raz na tydzień,
b) bioodpadów od kwietnia do października - raz na tydzień oraz od listopada do marca - raz na dwa tygodnie,
c) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: - tworzywa sztucznego i metali: raz na tydzień, - papieru
i tektury - raz na dwa tygodnie, - szkła bezbarwnego i kolorowego - raz w miesiącu.
3) ze wszystkich nieruchomości:
a) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - w ciągu tygodnia od zakończenia prac budowlanych,
remontowych i modernizacyjnych,
b) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, odpadów
niebezpiecznych - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie rzadziej niż 1 w roku,
c) odpadów ulegających biodegradacji - nie rzadziej niż 2 razy w roku,
d) odpadów niekwalifikujących 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 - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak
nie rzadziej niż 1 w miesiącu
4) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej
niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy.
§ 14. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej
z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4,
2) w przypadku, gdy odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej nie jest możliwe,
nieczystości ciekłe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub w przydomowej
oczyszczalni ścieków,
2. 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. 3, nie rzadziej jednak
niż dwa razy w roku.
3. Nieczystości ciekłe zgromadzone w czasie zorganizowanych imprez masowych właściciel nieruchomości
zobowiązany jest się pozbywać nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy.
4. Częstotliwość opróżniania osadów lub innych odpadów z osadników oczyszczalni przydomowych musi
być zgodna z instrukcją ich eksploatacji.
5. Usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów lub innych odpadów
z osadników oczyszczalni przydomowych należy zlecać podmiotom uprawnionym na podstawie pisemnej
umowy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dla województwa
dolnośląskiego
§ 15. 1. Zaleca się:
1) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności, a także stosowaniu baterii z możliwością
ich ponownego ładowania;
2) ograniczenie używania opakowań jednorazowych;
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3) naprawę użytkowanych przedmiotów i sprzętu domowego;
4) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
5) zwiększenia udziału odzysku, recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych, oraz papieru
i tektury i zapewnienie wysokiej jakości odpadów zbieranych selektywnie;
6) zwiększenia ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych;
7) wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;
8) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwiania przez składowanie;
9) maksymalnego ograniczenia składowania odpadów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 16. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi i zwierząt oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Do obowiązków osób utrzymujących psy i zwierzęta domowe 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 dla zapewnienia bezpieczeństwa przy ich wyprowadzaniu.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
§ 17. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów, zabudowanych budynkami
wielorodzinnymi.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich uciążliwości ponad ogólne normy
współżycia społecznego,
b) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb
wybiegu,
c) odpady i nieczystości powstające w związku z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gromadzone
i usuwane muszą być zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
4. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach ustawionych w takiej odległości
od graniczącej nieruchomości aby wylatujące z ula pszczoły nie stwarzały zagrożenia dla użytkowników
sąsiadujących nieruchomości.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§ 18. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi
lub składowania produktów rolno-spożywczych,

do

przetwórstwa,

przechowywania
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3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) wielorodzinnej.
2. Deratyzację należy przeprowadzić w okresach kwiecień/maj oraz październik/listopad z zastrzeżeniem
ust. 3.
3. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo, w przypadku wystąpienia
populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
zobowiązane są dostosować się do wymagań określonych w § 18 ust. 2 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia
w życie Regulaminu.
§ 20. Osoby utrzymujące pszczoły zobowiązane są dostosować się do wymagań określonych w § 18 ust. 4
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Twardogóra.
§ 22. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Twardogórze nr XVIII.192.2016 Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Twardogóra (Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2018r. poz. 1119).
§ 23. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
M. Kowalski

