REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY I MIASTA NOWOGRODZIEC
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Postanowienia dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta
Nowogrodziec zwane dalej Regulaminem są interpretowane i stosowane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy i Miasta Nowogrodziec dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych,
w tym
powstających
w gospodarstwach
domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego,
mebli
i innych
odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon,
a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania 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 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
Definicje zawarte w Regulaminie oraz definicje powiązane:
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1) ustawa – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);
2) gmina – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Nowogrodziec;
3) nieruchomość - należy przez to rozumieć nieruchomości, zgodnie z art. 46 § 1 i 461
ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U z 1964 r. Nr 16, poz.93);
4) właściciele nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli w pojęciu art. 2 ust.
1 pkt 4 ustawy przy czym opisane w art. 5 ust. 1 ustawy oraz niniejszym Regulaminie
obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku:
a) na placu budowy, zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 ustawy, należą do wykonawcy
robót budowlanych,
b) w odniesieniu do torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie
gminy, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy, należą do obowiązków przedsiębiorców
użytkujących te torowiska,
c) na drogach publicznych, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy, należą do zarządu drogi,
d) na terenach innych niż wymienione wyżej oraz w art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z
art. 5 ust. 5 ustawy należą do gminy;
5) nieruchomości zamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
6) nieruchomości niezamieszkałe – należy przez to rozumieć nieruchomości, których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, a więc w
szczególności: obiekty użyteczności publicznej, sklepy, zakłady produkcyjne,
usługowe, składowe, magazynowe itp.;
7) nieruchomości dwufunkcyjne – należy przez to rozumieć nieruchomości, których
część zajmują mieszkańcy, a na pozostałej niezamieszkałej powstają odpady
komunalne, dla których wysokość opłaty za gospodarowanie nimi obliczana jest
zgodnie z zapisami art. 6j ust. 4 ustawy;
8) gospodarstwo domowe – należy przez to rozumieć wszystkie osoby, zgodnie z art. 2
pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2011 r. – Dz. U. Nr 47, poz. 277;
9) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 (dalej KPGO 2014) – należy przez to
rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia
2010 r. (M. P. Nr 101, poz. 1183);
10) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012 –
należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Sejmik Województwa
Dolnośląskiego uchwałą nr XXIV/616/12 z dnia 27 czerwca 2012 r.;
11) odpady – rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, zgodnie z art. 3 ust. 1
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z
późn. zm.);
12) odpady komunalne – należy przez to rozumieć odpady komunalne, zgodnie z art. 3
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185
poz.1243 z późn. zm.);
13) odpady ulegające biodegradacji – należy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art. 3
ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185
poz.1243 z późn. zm.) oraz zgodnie z KPGO 2014 następujące odpady komunalne
ulegające biodegradacji:
a) papier i tekturę,
b) odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%),
c) odpady z terenów zielonych,
d) odpady kuchenne i ogrodowe,
e) drewno (50%),
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f) odpady wielomateriałowe (40%),
g) frakcję drobną <10 mm (30%);
14) bioodpady - należy przez to rozumieć odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt
3a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185
poz.1243 z późn. zm.);
15) odpady zielone- należy przez to rozumieć odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust. 3
pkt 8b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185
poz.1243 z późn. zm.);
16) odpady opakowaniowe – należy przez to rozumieć opakowania, zgodnie z art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.
U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.);
17) odpady wielkogabarytowe – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze
względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych
pojemnikach na odpady komunalne, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
18) odpady niebezpieczne – należy przez to rozumieć odpady, zgodnie z art. 3 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z
późn. zm.);
19) odpady problemowe – należy przez to rozumieć powstające w gospodarstwach
domowych odpady komunalne, o którym mowa w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy;
20) odpady budowlane – należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z
remontów i budów;
21) odpady posortownicze – należy rozumieć przez to odpady pozostałe po
wysortowaniu odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 5 i art. 4 ust.2 pkt 1 lit. a
ustawy;
22) umowy – należy przez to rozumieć umowy na odbiór odpadów komunalnych
podpisywane przez właścicieli nieruchomości z przedsiębiorcami, zgodnie z zapisami
art. 6 ust. 1 ustawy;
23) umowa operatorska na odbiór – należy przez to rozumieć umowę na odbiór
odpadów komunalnych podpisaną przez gminę z przedsiębiorcą, który wygrał
przetarg ogłoszony zgodnie z treścią art. 6d ust. 1 ustawy;
24) umowa operatorska na zagospodarowanie – należy przez to rozumieć umowę na
zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisaną pomiędzy Gminą Nowogrodziec
a Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych;
25) stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to
rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodźcu na podstawie
upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy;
26) metoda ustalania opłat – należy rozumieć przez nią jeden z przewidzianych w
ustawie sposobów opierający się na zadeklarowanej liczbie mieszkańców (art. 6j ust. 1
ustawy);
27) punkt selektywnego zbierania odpadów – należy rozumieć przez to punkt zgodnie z
treścią art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy;
28) górne stawki opłat – należy przez to rozumieć stawki określone zgodnie z treścią art.
6 ust. 2 ustawy;
29) harmonogram – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie gminy, określający częstość ich odbierania, o której mowa w
art. 4 ust. 2 pkt 3 oraz art. 6r ust. 3 ustawy;
30) nieczystości ciekłe – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
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31) zbiorniki bezodpływowe – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy;
32) stacje zlewne – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 3 ustawy;
33) podmiot uprawniony (przedsiębiorca) - należy przez to rozumieć podmiot
realizujący zadania z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7
ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która nie
ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności
regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
34) chów zwierząt – są to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez
względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania, albo
działalność człowieka polegającą na utrzymywaniu zwierząt w celu wykorzystania ich
cech użytkowych dla zaspokojenia różnych potrzeb, także w celach hobbystycznych;
chów zwierząt polega na zapewnieniu zwierzętom prawidłowych warunków
bytowania, rozwoju i rozrodu, dzięki którym możliwy jest pełny rozwój pożądanych
cech (ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt - t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr
106, poz. 1002 z późn. zm.);
35) hodowla zwierząt – należy przez to rozumieć zespół zabiegów, zgodnie z art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 27 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich – Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);
36) zwierzęta domowe – należy przez to rozumieć zwierzęta, zgodnie z art. 4 pkt 17
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106,
poz. 1002 z późn. zm.);
37) zwierzęta gospodarskie – należy przez to rozumieć zwierzęta, zgodnie z treścią art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.);
38) poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania (dalej – redukcja) – należy go rozumieć zgodnie z
zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;
39) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej –
odzysk) – należy go rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego
rozporządzenia wykonawczego;
40) właściciel lokalu – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)
oraz Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);
41) lokator – należy interpretować to pojęcie w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i
o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) lub
posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w rozumieniu art. 9 ust. 4
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U.
z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);
42) posiadający lokal – należy przez to rozumieć użytkownika, zastawnika, najemcę,
dzierżawcę lokalu, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);
43) korzystający z lokalu – należy rozumieć przez to osobę, zgodnie z art. 2 pkt 3a
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);
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44) dysponujący lokalem – należy przez to rozumieć właściciela, lokatora, posiadającego
lub korzystającego z lokalu;
45) budynek mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek,
zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
46) budynek zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć budynek, zgodnie z
zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
47) zabudowa jednorodzinna– należy przez to rozumieć zabudowę, zgodnie z zapisami §
3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn zm.);
48) zabudowa śródmiejska – należy przez to rozumieć zabudowę, zgodnie z zapisami §
3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
49) zabudowa wielorodzinna – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się
budynki wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku
jednorodzinnego, zapisanej w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
50) zabudowa zagrodowa – rozumie się przez to zabudowę, zgodnie z zapisami § 3 pkt 3
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn zm.);
51) budynek użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek, zgodnie z
zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
52) zbieranie odpadów – rozumie się przez to działanie, opisane w art. 3 ust. 3 pkt 23
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z
późn. zm.);
53) selektywne zbieranie – rozumie się przez to działanie, opisane w art. 3 ust. 3 pkt 15a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z
późn. zm.);
54) region gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to określony w
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012
Zachodni Region Gospodarki Odpadami;
55) regionalna instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – należy przez to
rozumieć Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych, zgodnie z
treścią art. 3 ust. 3 pkt 15c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z
2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn. zm.);
56) wytwórca odpadów – rozumie się przez to podmiot, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z
późn. zm.);
57) system gospodarki odpadami komunalnymi – rozumie się przez to wszelkie
skoordynowane działania zmierzające do realizacji opisanych w art. 5 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn. zm.)
zasad gospodarowania odpadami;
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58) zarządzający systemem gospodarki odpadami – rozumie się przez to administrację
Gminy Nowogrodziec, realizującą zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy;
59) operator – rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność na
podstawie wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 9c ustawy), który zgodnie z
zapisami art. 6d ust. 1 ustawy, na mocy wygranego przetargu podpisał z gminą umowę
na odbiór odpadów komunalnych;
60) zasady gospodarowania odpadami – rozumie się przez to zasady zgodnie z zapisami
art. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185
poz.1243 z późn. zm.);
61) odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, opisane art. 3 ust. 3 pkt 9 ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn.
zm.);
62) ponowne użycie – rozumie się przez to działanie, opisane w art. 3 ust. 3 pkt 12a
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z
późn. zm.);
63) posiadacz odpadów – rozumie się przez to podmiot, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 13
ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn.
zm.);
64) przetwarzanie – rozumie się przez to procesy, opisane w art. 3 ust. 3 pkt 13a ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn.
zm.);
65) przygotowanie do ponownego użycia – rozumie się przez to procesy, opisane w
art. 3 ust. 3 pkt 13b ustawy z dnia 27 kwietnia o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr
185 poz.1243 z późn. zm.);
66) recykling – rozumie się przez proces, opisany w art. 3 ust. 3 pkt 14 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn. zm.);
67) budynek rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć budynek, zgodnie z
zapisami § 3 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
68) budynek gospodarczy – należy przez to rozumieć budynek, zgodnie z zapisami § 3
pkt 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
69) mieszkanie– należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń, zgodnie z zapisami § 3
pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
70) pomieszczenie mieszkalne – należy przez to rozumieć pomieszczenia, zgodnie z
zapisami § 3 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
71) lokal użytkowy – należy przez to rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń,
zgodnie z zapisami § 3 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
72) zespół budynków rekreacji indywidualnej – należy przez to rozumieć np. ośrodki
wypoczynkowe składające się z budynków rekreacji indywidualnej, zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
73) sezon – należy przez to rozumieć pojęcie umożliwiające realizację treści art. 6k ust. 2
pkt 4 ustawy, a więc czasokres(-y), w których użytkowane są budynki rekreacji
indywidualnej, ogrody działkowe;
74) kompostownik – rozumie się przez to specjalną skrzynię służącą do kompostowania
odpadów organicznych – ich lokalizacja powinna spełniać wymogi zapisane w § 36
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
75) kompostowanie (organiczny recykling) – rozumie się przez to, zgodnie z treścią
załącznika nr 5 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r.,
Nr 185 poz.1243 z późn. zm.), proces odzysku R3.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
1.

Właściciele nieruchomości zapewniają na swoim terenie utrzymanie czystości i porządku
oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:
1) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub
przydomowych oczyszczalniach ścieków w przypadku braku sieci kanalizacyjnej;
3) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
4) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III niniejszego Regulaminu
pojemniki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie ich w należytym stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym;
5) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie
z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie, polegającymi na:
a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy/
operatorowi odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie w § 4,
b) zbieraniu odpadów niepodlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników
o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III,
c) zamiataniu, grabieniu, zmywaniu itp. zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, służących do
użytku publicznego, mającym na celu utrzymanie ich należytego stanu sanitarnohigienicznego,
d) usuwaniu ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów oraz budowli
znajdujących się w przestrzeni publicznej zanieczyszczeń w postaci ogłoszeń,
plakatów, rysunków itp. już nieaktualnych lub umieszczonych tam bez
zachowania trybu przewidzianego odrębnymi przepisami,
e) utrzymywaniu czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie odpadów na placach,
drogach publicznych w ich liniach rozgraniczających, ciągach pieszojezdnych,
drogach rowerowych, przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach,
pod mostami i wiaduktami, w granicach działek, na których obiekty te są
zlokalizowane,
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f) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na skwerach, trawnikach
i innych przestrzeniach publicznych,
g) zbieraniu i uprzątaniu odpadów pozostawionych na obszarach nieruchomości
rolnych, leśnych oraz pokrytych wodami,
h) niezwłocznym zbieraniu i usuwaniu z terenu nieruchomości materiału
rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów
i remontów lokali oraz budynków,
i) niezwłocznym usunięciu opału złożonego na terenie przeznaczonym do
publicznego użytku, nie później jednak niż w ciągu 12 godzin - miejsce jego
tymczasowego złożenia należy równocześnie oczyścić,
j) zbieraniu i usuwaniu po przeprowadzeniu zabiegów związanych z pielęgnacją
i utrzymywaniem estetycznego wyglądu ogrodów, terenów zielonych,
kwietników, klombów – wszelkich powstałych w związku z tym odpadów,
k) corocznej wymianie starego, zużytego piasku w piaskownicach zlokalizowanych
na terenach publicznie dostępnych,
l) utrzymywaniu w czystości nieruchomości niezabudowanych, niebędących
rolnymi ani obszarami chronionymi w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), ani
obszarami leśnymi, ani gruntami pod wodami, ani obszarami na których
wydobywane są kopaliny, poprzez regularne wykaszanie ich pokrycia
roślinnością do wysokości maksimum 15 cm,
m) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych
odpadów przedsiębiorcy lub operatorowi w terminach wyznaczonych
harmonogramem dostarczanym raz do roku właścicielom nieruchomości;
6) realizowanie innych czynności warunkujących możliwość zbierania odpadów
komunalnych i utrzymania czystości i porządku, polegających na:
a) umieszczeniu w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia tablic
zawierających następujące informacje:
imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
imię i nazwisko i adres osoby bądź adres podmiotu wykonującego czynności w
zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
regulamin porządkowy,
spis adresów i telefonów alarmowych,
b) utrzymywaniu rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach
w stanie drożności i wykoszenia,
c) utrzymywaniu poboczy, skarp, nasypów poprowadzonych wzdłuż ciągów
komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
7) uwzględnianie w trakcie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów
komunalnych i w trakcie prowadzenia zabiegów związanych z utrzymaniem czystości
i porządku, innych przepisów obligujących do:
a) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie
nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie
z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn. zm.),
b) stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na
terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r., Nr 147,
poz. 1033 z późn. zm),
c) usuwania i przekazywania z terenu nieruchomości do punktu zbierania, zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
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z eksploatacji (Dz. U. z 2005r. Nr 25 poz.202 z późn. zm.) wraków pojazdów
mechanicznych oraz odpadów z pojazdów,
d) niepozostawiania pojazdów bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan
wskazuje na to, że nie są one używane (art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym - t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
e) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem
składowania odpadów lub materiałów budowlanych wyłącznie po uzyskaniu
wymaganej zgody zarządcy drogi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.),
f) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób zgodny
z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
g) likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie
mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115 z późn. zm.), przy użyciu piasku, środków chemicznych nie działających
szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów
i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach
publicznych ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r., Nr 230, poz. 1960),
h) uprzątania, poprzez ich usuwanie, nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy mówiące o ochronie
uzasadnionych interesów osób trzecich – § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. z 1999 r., Nr 74, poz.
836 z późn. zm.),
i) oznaczenia nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287),
przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego
nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czytelny wygląd,
j) spalania pozostałości roślinnych, zgodnie z zapisami art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 185 poz.1243 z późn. zm.),
k) spalania innych odpadów, w tym komunalnych, wyłącznie zgodnie z zapisami
art.13 ust 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr
185 poz.1243 z późn. zm.);
8) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników służących do
użytku publicznego, polegające na:
a) uprzątaniu przez właścicieli nieruchomości położonych wzdłuż chodników
służących do użytku publicznego i ulic niezwłocznie po opadach: błota, śniegu,
lodu z powierzchni chodników, a także części nieruchomości pełniących funkcje
komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w
sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem
chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika (bez
powodowania utrudnień komunikacyjnych), tak by mogły je sprzątnąć służby
utrzymujące w stanie czystości jezdnię,
b) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących
pozostałości po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
9) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach
dozwolonych, a więc:
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2.

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod
warunkiem, że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy
środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
10) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są
wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela i mogą dotyczyć tylko należących do
niego pojazdów mechanicznych. Drobne naprawy i obsługa eksploatacyjna obejmują
m.in. wymianę kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje i
wymianę drobnych elementów, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.
Na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, mając na uwadze zasady utrzymania czystości
i porządku zabrania się:
1) spalania na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych odpadów, które
powodują wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji, w szczególności
odzieży, opon, opakowań z tworzyw sztucznych, w tym butelek pet, itp.;
2) wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych i kolejowych oraz
ściernisk i słomy;
3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska do usunięcia śniegu
i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury: urządzeń wyposażenia
placów zabaw, przystanków komunikacji grupowej, urządzeń do zbierania odpadów,
obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących
elementy infrastruktury komunalnej itp.;
5) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego nie
wyznaczonych;
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do uprawiania sportu i zabaw dzieci;
7) zakopywania odpadów i padłych zwierząt;
8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych, za wyjątkiem ich
wywozu do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi;
10) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości;
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystości ciekłych i wód opadowych;
12) zanieczyszczania dróg publicznych przez pojazdy, ciągniki i maszyny rolnicze.
§4

1. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania
i odbierania odpadów:
1) prowadzenie selektywnego zbierania na terenie wszystkich rodzajów nieruchomości
następujących frakcji odpadów komunalnych, pogrupowanych w urządzeniach do
gromadzenia:
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2)

3)

4)

5)

6)

a) papieru i tektury (opakowania w tym biodegradowalne, gazety, czasopisma itp.),
b) tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych,
c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła.
Powyższe rodzaje odpadów zbierać należy w pojemnikach przeznaczonych na
poszczególną frakcję odpadu, rozstawionych w punktach selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, usytuowanych według potrzeb na terenie każdej
miejscowości. Właściciele nieruchomości zamieszkałych powinni ww. odpady
samodzielnie dostarczać do przedmiotowych punktów;
prowadzenie selektywnego zbierania we wszystkich rodzajach zabudowy
i na wszystkich rodzajach nieruchomości bioodpadów, w tym odpadów zielonych
z ogrodów i parków. W zabudowie zagrodowej, jednorodzinnej oraz
w nieruchomościach lokalowych, gdy istnieją na to warunki techniczne, właściciele
nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika o minimalnej
pojemności 350 l na 500 m2 terenu działki. W pozostałych przypadkach przedmiotowe
odpady należy gromadzić do pojemników rozstawionych w punktach selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, usytuowanych według potrzeb na terenie każdej
miejscowości. Do tymczasowego gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do
pojemników zbiorczych na bioodpady należy stosować pojemniki z tworzywa
sztucznego, o minimalnej pojemności 10 l, koloru brązowego, gromadząc w nich
bioodpady w worku biodegradowalnym;
właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do
własnego kompostownika, ma obowiązek zadeklarować tę formę zbiórki w deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel
nieruchomości składając przedmiotowe oświadczenie zobowiązuje się do realizowania
indywidualnej selektywnej zbiórki ww. odpadów oraz wykorzystywania uzyskanego
materiału dla własnych potrzeb lub przekazywania go do wykorzystania
przedsiębiorcy/operatorowi;
prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających w
nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych: przeterminowanych leków i
chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd., zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego
rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na
wyposażeniu gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, z czego:
a) przeterminowane leki gromadzić należy w pojemnikach na przeterminowane leki,
usytuowanych w budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Nowogrodźcu ul. Cicha 4 oraz w budynku Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu ul. Asnyka
55,
b) pozostałe ww. odpady gromadzić należy w punkcie selektywnej zbiórki odpadów,
gdzie będą odbierane również odpady problemowe; jego lokalizacja zostanie
podana mieszkańcom do publicznej wiadomości,
c) odpady problemowe, w szczególności odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny oraz opony odbierane będą również w ramach
zorganizowanych zbiórek w uzgodnionych miejscach na terenie poszczególnych
sołectw;
odpady zielone pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być
kompostowane w przydomowym kompostowniku, należy je zagospodarować we
własnym zakresie lub samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
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7) w sytuacji gdy ścięte gałęzie krzewów i drzew dla ich przekazania muszą być
załadowane do pojemnika, właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma
obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy/
operatora, który z kolei ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty podstawić go
w terminie 2 dni roboczych. Zryczałtowana opłata nie obejmuje dzierżawy/najmu
pojemnika;
8) odpady budowlane i remontowe będą odbierane na indywidualne zgłoszenie –
przedsiębiorca/operator ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać
wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku
prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do Starosty Powiatu Bolesławieckiego; odpady
niespełniające tego warunku przedsiębiorca/operator ma obowiązek odebrać za
dodatkową opłatą; właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek
odpowiednio wcześniej zamówić pojemnik u operatora, który z kolei powinien
dostarczyć go w terminie 2 dni roboczych. Zryczałtowana opłata nie obejmuje
dzierżawy/najmu pojemnika.
2. Ustala się, że w zakresie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych:
1) Gmina Nowogrodziec umożliwia właścicielom nieruchomości zamieszkałych
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zbiorczych pojemnikach
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia
nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają również możliwość wyposażenia
nieruchomości w worki w celu późniejszego umieszczenia ich zawartości w
zbiorczych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§5
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) pojemniki na odpady zmieszane lub posortownicze o pojemności od 80 do 1100 l;
2) pojemniki na odpady zbierane selektywnie o minimalnej pojemności 120 l; dopuszcza
się również inne pojemności pojemników na odpady zbierane selektywnie np.: 140 l,
240 l, 360 l, 440 l, 500 l, 660 l, 770 l, 1100 l, 1500 l, 2500 l itp. Minimalna objętość
pojemników do tymczasowego gromadzenia bioodpadów w lokalu i transportu do
pojemników zbiorczych na bioodpady powinna wynosić minimum 10 l;
3) worki o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum
0,06 mm o minimalnej pojemności 110 l, w tym w sytuacjach opisanych w ust. 4 pkt
8;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l.
2. Ustala się, że:
1) odpady zmieszane lub posortownicze należy zbierać do pojemnika koloru czarnego,
ciemnoszarego, stalowego lub ciemnozielonego;
2) szkło i opakowania szklane należy zbierać do pojemnika koloru zielonego;
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3) papier i tekturę należy zbierać do pojemnika koloru niebieskiego;
4) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i odpady metalowe należy
zbierać do pojemnika koloru żółtego;
5) bioodpady należy zbierać do pojemnika koloru brązowego lub ocynkowanego
z napisem bioodpady.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych, posortowniczych i
zbieranych selektywnie muszą spełniać następujące wymagania:
1) odpowiadać wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.);
2) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia
25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami
opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);
3) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu,
nazwą, numerem telefonu operatora/przedsiębiorcy.
4. Ustala się, że:
1) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza potrzebną ilość
pojemników w oparciu o wskaźnik określony w § 5 ust. 4 pkt. 5 niniejszego
Regulaminu;
2) właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, oblicza potrzebną
liczbę pojemników w oparciu o zapisy § 5 ust. 4 pkt 8 i 9 niniejszego Regulaminu;
3) właściciel nieruchomości dwufunkcyjnej oblicza potrzebną liczbę pojemników jako
sumę objętości obliczonych w oparciu o zapisy § 5 ust. 4 pkt 5, 8 i 9 niniejszego
Regulaminu;
4) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy wskaźniki wytwarzania
odpadów komunalnych wynosi 30 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich
i 40 l tygodniowo na osobę na terenach miejskich, z czego:
a) 2 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich i 4 l tygodniowo na osobę na
terenach miejskich stanowią bioodpady,
b) 8 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich i 12 l tygodniowo na osobę na
terenach miejskich stanowią odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, szkło,
metal, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe,
c) 20 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich i 24 l tygodniowo na osobę na
terenach miejskich stanowią odpady posortownicze;
5) właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, realizując obowiązek
określony w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy, oblicza minimalną objętość pojemników na
odpady zmieszane, w którą musi wyposażyć nieruchomość jako iloczyn wskaźnika
wytwarzania odpadów – 30 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich lub 40 l
tygodniowo na osobę na terenach miejskich oraz ilości osób zamieszkujących
nieruchomość, zgodnie z wypełnioną deklaracją. W przypadku prowadzenia
segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości, na której zamieszkują
mieszkańcy, oblicza minimalną objętość pojemników na odpady posortownicze, w
którą musi wyposażyć nieruchomość jako iloczyn wskaźnika wytwarzania odpadów –
20 l tygodniowo na osobę terenach wiejskich lub 24 l tygodniowo na osobę na
terenach miejskich oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość, zgodnie z
wypełnioną deklaracją. Pojemnik nie może być mniejszy niż 80 l dla jednej
nieruchomości;
6) na obszarach zabudowy wielorodzinnej oraz śródmiejskiej wskazane jest łączenie
pojemników z poszczególnych nieruchomości lub wspólne wyposażenie
nieruchomości w pojemniki większe, zwłaszcza, gdy istnieją urządzone miejsca do
gromadzenia odpadów, z zastrzeżeniem pkt 7;
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7) w sytuacjach gdy jest potrzeba zebrania większych ilości odpadów komunalnych niż
wielkości określonej wskaźnikami wytwarzania odpadów komunalnych wskazanymi
w niniejszym Regulaminie oraz przewyższające ilości określone w odrębnej uchwale
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec
i zagospodarowania tych odpadów, oprócz pojemników, mogą być używane
odpowiednio
oznaczone
worki,
odpłatnie
udostępnione
przez
przedsiębiorcę/operatora. W sytuacji gdy właściciel nieruchomości zamierza
indywidualnie selektywnie zbierać odpady komunalne na nieruchomości, wówczas
przedsiębiorca/operator będzie świadczył usługę ich odbioru za dodatkową opłatą;
8) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady
komunalne są na niej wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników do swoich potrzeb, uwzględniając następujące normatywy tygodniowej
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych:
a) minimum jeden pojemnik o pojemności 80 l w wypadku prowadzenia
działalności gospodarczej, niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma
miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady
komunalne,
b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz
ośrodków kultury, sportu i rekreacji, zajezdni, baz służb komunalnych, ujęć
wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, ciepłowni, stacji
kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, dworców autobusowych,
posterunków straży gminnych, policji i innych służb, parkingów strzeżonych,
bazy obsługi technicznej dróg, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych,
magazynach, hurtowniach, placach budowy, placówkach handlowych,
gastronomicznych i innych obiektach usługowych – 10 l na każdego pracownika
zatrudnionego na danej nieruchomości na
terenie Gminy i Miasta
Nowogrodziec;
c) dla strażnic straży pożarnych– 1 l na każdego aktywnego członka Ochotniczej
Straży Pożarnej,
d) dla szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia
oraz 10 l na każdego pracownika,
e) dla lokali gastronomicznych i stołówek – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
oraz 10 l na każdego pracownika,
f) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk, gospodarstw
agroturystycznych i szpitali itp. – 15 l na jedno miejsce noclegowe oraz 10 l na
każdego pracownika,
g) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
jednego kosza na odpady,
h) dla targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe,
9) ustala się, że właściciel nieruchomości niezamieszkałej oblicza minimalną pojemność
pojemników, w które powinien wyposażyć nieruchomość:
a) na odpady posortownicze przyjmując ich objętość jako 60% odpadów
komunalnych, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek dla których
należy przyjąć ich objętość na 40% odpadów komunalnych,
b) na bioodpady - przyjmując ich objętość jako 7 % odpadów komunalnych, za
wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek, dla których minimalna objętość
w pojemniku stanowi 50% odpadów komunalnych,
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c) na odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier i tekturę,
opakowania wielomateriałowe przyjmując ich objętość jako 33% odpadów
komunalnych, za wyjątkiem lokali gastronomicznych i stołówek dla których
należy przyjąć ich objętość na 10% odpadów komunalnych.
§6
Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego - na chodnikach, przystankach komunikacji
publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 l, wyposażone w zadaszenie ograniczające
możliwość zalania odpadów wodami opadowymi;
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych na terenach
śródmiejskich i w parkach nie może przekraczać 200 m;
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
4) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 50 m;
5) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników
spełniające wymogi opisane w § 5 przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań, o
pojemności minimalnej 120 l.
§7
Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa lub
okolicznościowa, ma obowiązek zadbać o to, by jej organizator wyposażył miejsce, na którym
ona się odbywa w pojemnik/pojemniki o objętości uwzględniającej normatyw wytwarzanych
odpadów w ilości 1 l na jedną osobę uczestniczącą w imprezie. Jeśli impreza trwa od 2 do 4
godzin ma obowiązek wyposażyć w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób
uczestniczących w imprezie; jeśli jest on dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50%
(minimalnie 1 sztuka) w stosunku do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania
imprezy.
§8
Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia
odpadów przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę/operatora w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości
zarówno zewnętrznej, jak i wewnątrz; dezynfekcja pojemników może być prowadzona
samodzielnie lub zlecona podmiotowi odbierającemu odpady w ramach odrębnej
umowy;
2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony jakiejś części, np. pokrywy;
3) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed
zalewaniem odpadów przez wody opadowe i dostępem osób trzecich;
4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, na wyrównanej, najlepiej utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed
zbieraniem się na niej wody i błota;
5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich
zamiatanie i uprzątanie;
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6) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z
obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości
płynne pochodzenia bytowego.
§9
Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do
gromadzenia odpadów komunalnych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować
odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych, w tym eternitu i zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności
gospodarczej;
2) zabrania się wrzucania do pojemników odpadów mogących potencjalnie uszkodzić
pojazd odbierający odpady, w takiej sytuacji przedsiębiorca może dochodzić pokrycia
równowartości powstałej szkody na drodze postępowania cywilnego;
3) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
4) zabrania się celowego ubijania odpadów w pojemnikach, w sposób utrudniający jego
opróżnianie;
5) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów można
wrzucać wyłącznie rodzaje odpadów wyszczególnionych w materiałach informacyjnoedukacyjnych opracowanych przez gminę.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddawania odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
2. Oddawanie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez
przedsiębiorcę/operatora.
3. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy
uwzględniać przepisy § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
2) właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawienia na terenie nieruchomości
pojemników na odpady w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
jednostki wywozowej, aby ich transport odbywał na jednym poziomie, lub gdy takiej
możliwości nie ma, wystawiania ich w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym wcześniej
harmonogramem, przed nieruchomość lub na chodnik czy ulicę, w sposób nie
zakłócający ruchu komunikacyjnego. Dopuszcza się w wyjątkowych sytuacjach, za
zgodą operatora/przedsiębiorcy także wjazd na teren nieruchomości pojazdów
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podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, a
na obszarach, na których dojazd samochodu odbierającego odpady do położonych
nieruchomości
jest
trudnodostępny,
ich
właściciele
mają
obowiązek
przetransportować w wyznaczonych terminach pojemniki na odpady, do miejsca
położonego przy drodze, którą porusza się samochód operatora/przedsiębiorcy;
3) wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i
krzewów muszą być złożone w udostępnionych przez przedsiębiorcę/operatora
kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu przedsiębiorcy, na miejscu
nieutrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez
właściciela.
§ 11
Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) odpady komunalne zmieszane - jeden raz na tydzień (brak selektywnej zbiórki);
2) odpady posortownicze - jeden raz na 2 tygodnie;
3) bioodpady - stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
naprzemiennie z odpadami posortowniczymi;
4) odpady komunalne selektywnie zebrane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
niniejszego Regulaminu - co najmniej 1 raz w miesiącu;
5) pozostałe odpady zbierane selektywnie wymienione w § 4 ust. 1 pkt 4 niniejszego
Regulaminu - w zależności od czasu nagromadzenia;
6) opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy w parkach, na przystankach i peronach
następuje minimalnie raz w tygodniu;
7) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę, stojących na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje minimalnie co dwa
tygodnie;
8) w przypadku braku możliwości terminowego odbioru odpadów z uwagi na złe
warunki atmosferyczne lub inne uzasadnione okoliczności operator/przedsiębiorca
zobowiązany jest do odbioru odpadów niezwłocznie po ustaniu przyczyn
uniemożliwiających odbiór.
§ 12
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych lub osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni
ścieków z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się urządzeń do ich gromadzenia, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą na
odbiór nieczystości płynnych lub osadów ściekowych oraz żądania od przedsiębiorcy
faktur za wykonaną usługę i okazania ich na żądanie służbom upoważnionych przez
Burmistrza Nowogrodźca.
3. Dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez
okres dwóch lat.
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
odbywa się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do
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przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie
2 dni roboczych od złożenia.
5. Częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich
pojemności i tempa zapełnienia.
6. Częstość opróżniania z osadów ściekowych przydomowych oczyszczalni ścieków wynika
z ich instrukcji eksploatacji lub częściej w miarę potrzeb.
7. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia
ścieków muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu
przedsiębiorcy uprawnionego w celu ich opróżnienia.
§ 13
Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości:
1) operatorzy/przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości muszą w zakresie bazy transportowej, wyposażenia w pojazdy
specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać
wymogi opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien
spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy;
2) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi rozporządzenia wydanego na mocy
zapisów art. 2 ust. 2 ustawy, określającego wymagania dla pojazdów asenizacyjnych
oraz wymogi zgodnie z uchwałą rady gminy wydaną na mocy art. 7 ust. 3a ustawy;
3) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych
oraz nieczystości płynnych pracownicy operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek
natychmiast usunąć;
4) operator/przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów
oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu
ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych
harmonogramem;
5) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do
nieruchomości, w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają
obowiązek usunąć lub przestawić je w taki sposób, by nie utrudniać przejazdu i
ładowania
zawartości
pojemników
lub
worków
na
samochód
operatora/przedsiębiorcy;
6) odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także
przydomowych oczyszczalni ścieków mogą odbywać się w godzinach od 6.00 do
22.00 w dni robocze.
§ 14
Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji
sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wybudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób
stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób, aby nie nastąpił ich
wypływ ze zbiornika na powierzchnię ziemi, do wód lub do gruntu;
2) normatywne ilości nieczystości płynnych wylicza się według zużycia wody
(wskazanie wodomierza) bądź dla obiektów nie wyposażonych w wodomierze
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przyjmuje się zużycie wody wg norm określonych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

ROZDZIAŁ V
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 15
1. Według KPGO 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkańców najpóźniej do 2015 r.;
2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów
najpóźniej do 2015 r.;
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, aby nie było składowanych:
a) w 2013 r. więcej niż 50%,
b) w 2020 r. więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.;
4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60%
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.;
5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych,
przynajmniej takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw
domowych oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do
odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy do 2020 r.
2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Dolnośląskiego 2012:
1) odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych nie mogą być wywożone poza Region Zachodni Gospodarki
Odpadami i muszą być oddane do zagospodarowania do Regionalnej Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunalnych zgodnie z zasadą bliskości. W przypadku
awarii RIPOK powyższe odpady kierowane muszą być do instalacji zastępczej;
2) zgodnie z prognozą wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych dla województwa
dolnośląskiego na lata 2012-2017 (tab.38 WPGO):
a) dla małych miast poniżej 50 tyś. mieszkańców – wskaźnik wytwarzania odpadów
na lata 2013-2017 wynosi dla poszczególnych lat: 2013 – 0,366; 2014 – 0,370;
2015 – 0,375; 2016 -0,379; 2017 – 0,384 Mg/mieszkańca/rok,
b) dla wsi wskaźnik wytwarzania odpadów na lata 2013-2017 wynosi dla
poszczególnych lat: 2013 – 0,248; 2014 – 0,251; 2015 – 0,254; 2016 -0,257; 2017
– 0,260 Mg/mieszkańca/rok.
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ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16
1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je
na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących
warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy,
a psy ras dużych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się
w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób
uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz;
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci;
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów
usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności
publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z
wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych);
5. Obowiązki właściciela w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór;
2) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i
innych zwierząt oraz w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie
zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku;
3) prowadzenie w stosunku do zwierząt domowych w sposób zapewniający sprawowanie
nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących
wzbudzać zagrożenie dla otoczenia;
4) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów,
płazów, ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze
nieruchomości;
5) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce;
6) niepozostawianie bez właściciela zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych
lub nieużytkowanych;
7) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej placówek
handlowych i gastronomicznych, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla
zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.;
8) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
9) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał
rady gminy;
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10) 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., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te,
umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób
niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów;
11) posiadanie dowodu aktualnych szczepień ochronnych wymaganych bądź
zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne przez utrzymujących koty i
inne zwierzęta domowe.
6. Zwierzę przebywające na terenie przeznaczonym do wspólnego użytku bez opieki będzie
przewiezione do schroniska dla bezdomnych zwierząt, a egzotyczne oddane do ogrodu
zoologicznego bądź schroniska.
7. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla
hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
8. Wszelkie pomieszczenia, budynki i budowle służące utrzymaniu zwierząt domowych
muszą spełniać wymogi ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
9. Postanowienia ust. 5 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w
charakterze zwierząt domowych.
10. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:
1) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm.), która nakłada
obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na
żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
2) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Nowogrodźca na utrzymywanie psa rasy uznawanej
za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za
agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687).
11. Padlinę zwierząt należy usuwać niezwłocznie, dostarczając ją do najbliżej położonego
grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części lub najbliżej położonej spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części. Zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych poza
grzebowiskami zwłok zwierzęcych i ich części.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 17
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy
śródmiejskiej, wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego,
użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach
działkowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej.
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2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem,
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 3,
zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej
nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren
sąsiednich nieruchomości;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy
nieruchomości lub 3 m przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m
wysokości oraz 30 m od najbliższego budynku mieszkalnego, w taki sposób, aby
wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
5. Trzymanie gołębi w budynkach wielorodzinnych jest zabronione, za wyjątkiem sytuacji,
w której współwłaściciele wyrażą na to zgodę.

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 18
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie
nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej, - co najmniej raz w roku oraz na bieżąco w przypadku
pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości;
2) o zabudowie jednorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych,
zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów przemysłowych, handlowych,
usługowych, magazynowych, obiektów użyteczności publicznej oraz pozostałych
budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – na bieżąco w
przypadku pojawienia się gryzoni na terenie nieruchomości, jednak nie rzadziej niż
raz na 12 miesięcy.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich mają obowiązek deratyzacji pomieszczeń, w
których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną w ostatnim
tygodniu marca oraz jesienią w ostatnim tygodniu października. Obowiązek ten realizuje
podmiot uprawniony.
3. Właściciele nieruchomości przeciwdziałając nadmiernemu wzrostowi populacji gryzoni
oraz ich nadmiernemu rozplenianiu się na podległym terenie i w obiektach, realizując
obowiązek określony w ust. 1 i 2 zobowiązani są do:
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1) wyłożenia trutek w miejscach częstego bytowania populacji gryzoni (min. śmietniki,
węzły ciepłownicze, pomieszczenia gospodarcze, magazyny itp.);
2) właściwego
oznakowania
miejsc
wyłożenia
trutek,
ostrzegającego
o niebezpieczeństwie zatrucia ludzi i zwierząt.
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.
5. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz
Nowogrodźca określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie
termin jej przeprowadzenia.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 19
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje
Burmistrz Nowogrodźca poprzez działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w
Nowogrodźcu oraz uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze
grzywny określonej w art. 10 ustawy.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 toczy się według przepisów ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
(t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848).
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