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  Projekt z dnia 20 stycznia 2020 r.
  

     UCHWAŁA NR …………………. 
 RADY GMINY STOSZOWICE 

z dnia ……………….. 
        w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice 
 

Na podstawie art. 4, art. 6r ust. 3, ust. 3a, art. 3b oraz ust. 3c, ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 2010 ze zm.), art. 18 ust. 
2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 
506 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, 
Rada Gminy Stoszowice uchwala, co następuje:                                                                                                              

 
Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
 

§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice, 
zwany w dalszej części „Regulaminem”. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stoszowice, dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na 

terenie Gminy Stoszowice; 
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2016 - 2022; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania.     

 
  § 2. Występujące w Regulaminie określenia oznaczają: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - należy przez to rozumieć odpady 
komunalne nie zawierające odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce; 

2) odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych np. zużyte meble, dywany; 

3) odpady segregowane – należy przez to rozumieć odpady gromadzone w osobnych 
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pojemnikach lub workach 
4) podmioty uprawnione - 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; 

5) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – zwany w dalszej części PSZOK, należy 
przez to rozumieć punkt prowadzony przez gminę lub zewnętrzny podmiot w ramach 
współpracy, do którego można przekazywać selektywnie zebrane odpady komunalne. 

 
Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 

§ 3.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych następujących rodzajów:  

1) papieru (w tym opakowań, gazet, tektury, czasopism, itd.);  
2) metali;  
3) tworzywa sztucznego (w tym opakowań z tworzyw sztucznych oraz opakowań 

wielomateriałowych);  
4) szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła);  
5) przeterminowanych leków i chemikaliów (w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych);  
6) zużytych baterii i akumulatorów;  
7) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego;  
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;  
9) odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych;  
10) zużytych opon;  
11) tekstyliów i odzieży;  
12) bioodpadów (w tym odpadów zielonych);  
13) odpadów niebezpiecznych; 
14) odpady 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. 
2. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób określony w § 7 oraz gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie.  
3. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym 
właścicielom nieruchomości.  
 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości i części nieruchomości 
służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie ich w miejsce nie powodujące zakłóceń 
ruchu pieszych lub pojazdów.  

 
§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie 

przy użyciu środków i w miejscach, o których mowa w przepisach odrębnych.  
2. Właściciel pojazdu może dokonywać doraźnych napraw w obrębie swojej nieruchomości pod 

warunkiem, że czynności te nie będą naruszać przepisów odrębnych. 
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3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani do zawarcia indywidualnej 
umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie 
odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości.  

 
Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

 
§ 6.1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć się w pojemniki przeznaczone do zbiórki 

odpadów komunalnych, przedsiębiorca świadczący usługi odbioru odpadów zapewni właścicielowi 
nieruchomości możliwość wyposażenia w worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2.   Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 
1) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l; 
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l; 
3) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki typu: szkło, papier i tektura, tworzywa 

sztuczne i metale oraz odpady ulegające biodegradacji. 

3. Minimalna pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich 
opróżniania określonej w § 13, powinna wynikać z następujących średnich ilości odpadów 
komunalnych wytwarzanych w ciągu tygodnia:  
1) dla  budynków mieszkalnych – co najmniej 30 l na jednego mieszkańca; 
2) dla przedszkoli w części stanowiącej nieruchomość niezamieszkałą – co najmniej 5 l na 

każde dziecko, pracownika; 
3) dla lokali handlowych i punktów handlowych w części stanowiącej nieruchomość 

niezamieszkałą – co najmniej 15 l na każdego pracownika; 
4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w części stanowiącej 

nieruchomość niezamieszkałą – co najmniej 10 l na każdego pracownika; 
5) dla pensjonatów, zajazdów, gospodarstw agroturystycznych oraz innych świadczących 

usługi noclegowe 
w części stanowiącej nieruchomość niezamieszkałą – 10 l na każde jedno łóżko; 

6) dla lokali gastronomicznych w części stanowiącej nieruchomość niezamieszkałą – co 
najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne; 

7) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych 
pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone 
worki, odpłatnie udostępnione przez podmiot prowadzący zbiórkę odpadów 
komunalnych; 

8) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej 12 l dla jednej 
nieruchomości. 
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§ 7.1. W zależności od rodzaju odpadu właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania  
u źródła i przekazywania, w przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach i workach 
dostarczonych przez odbiorcę odpadów komunalnych: 
1) szkło – pojemnik/worek w kolorze zielonym; 
2) tworzywa sztuczne i metale – pojemnik/worek w kolorze żółtym; 
3) papier i tektura – pojemnik/worek w kolorze niebieskim; 
4) bioodpady – pojemnik/worek w kolorze brązowym. 

2. Do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować pojemniki 
o pojemności 110 l, 120 l, 240 l ,oznaczone napisem „Zmieszane”. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i do przekazywania we własnym zakresie 
pozostałych odpadów, wymienionych w § 3 ust. 1, a nie wymienionych w niniejszym paragrafie do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
 

§ 8. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się  
z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na 
powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.  

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynikać winna z ich instrukcji eksploatacji. lub z innej zapewniającej niedopuszczenie do ich 
przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się za pośrednictwem podmiotu 
uprawnionego. 
 

§ 9. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów 
przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym  
i technicznym: 
1) do pojemników nie można wrzucać gorącego popiołu, ponieważ może to spowodować ich 

uszkodzenie; 
2) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie 

sanitarnym, w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję, co najmniej dwa razy w roku,  
3) pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, nie powinny być 

uszkodzone lub pozbawione części np. pokrywy. 
 

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz worki, należy umieszczać  
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, z uwzględnieniem przepisów prawnych,  
a w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie według przepisów odrębnych utrzymania  

w odpowiednim stanie miejsc takich. Powyższe wymogi dotyczą również konieczności utrzymania  
w odpowiednim stanie miejsc takich, jak zamknięte pomieszczenia w budynkach 
przeznaczonych na pobyt ludzi. 

2. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów powinny być ustawione na granicy nieruchomości 
w miejscach łatwo dostępnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, w sposób nie powodujący 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców oraz osób trzecich.  

 

§ 11. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
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§ 12. 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 oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności 
gospodarczej.  

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.  
3. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie wolno wrzucać:  

1) kalki technicznej; 
2) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu; 
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 

4. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:  
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki);  
2) luster; 
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości; 
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone); 
5) szyb samochodowych. 

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali i opakowań 
wielomateriałowych nie można wrzucać:  
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii; 
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach; 
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;  
4) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą; 
5) styropianu. 

6. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
bioodpadów nie można wrzucać:  
1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone; 
2) grubych gałęzi drzew i krzewów oraz ziemi i kamieni.  

7. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego. 
 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  
z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:  
1) odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady odbierane są z częstotliwością dwa razy  

w miesiącu w terminach ustalonych z podmiotem uprawnionym, z tym że w okresie od 
kwietnia do października częstotliwość odbierania nie może być rzadsza niż raz na tydzień  
z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych; 

2) odpady z pojemników i worków do segregacji odpadów powinny być usuwane  
z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 
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3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów tekstyliów i odzieży przekazywane na bieżąco 
do punku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) odpady wielkogabarytowe do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości, przekazywać do 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe do 250 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości, 
przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

6) zużyte opony przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 4 
szt. rocznie z zadeklarowanej nieruchomości; 

7) odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne 
nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, 
pojemniki opróżniane będą tak jak nieruchomości zamieszkałe; 

8) pojemniki na kosze ustawiane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być 
opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym  
i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających  
z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach. 

 
  § 14. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do odprowadzania nieczystości ciekłych do 
kanalizacji sanitarnej, w przypadku, gdy odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji 
sanitarnej nie jest możliwe, nieczystości ciekłe należy gromadzić w szczelnych zbiornikach 
bezodpływowych lub odprowadzać do przydomowych oczyszczalni ścieków.   
 2. Usuwanie nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych należy zlecać podmiotom 
uprawnionym. 
 

§ 15. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, prowadzony jest w Budzowie 178d, 
57-215 Srebrna Góra. Pracownicy obsługujący PSZOK mają prawo odmówić przyjęcia odpadów, 
wymienionych wyżej, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują, że nie powstały one w gospodarstwie 
domowym.  

 
Rozdział V 

WYMAGANIA WYNIKACJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

 
 § 16. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie 

nieruchomości, można zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby  
w kompostowniach przydomowych. 
  2. Zagospodarowywanie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych  
w sposób określony w ust. 1 nie może powodować uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, 
na której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości sąsiednich. 
 

§ 17. Gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości musi być prowadzone  
w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. 
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§ 18. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów 
komunalnych, obowiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych, 
podejmowania działań zmierzających do ponownego wykorzystania użytkowanych przedmiotów. 

 
Rozdział VI 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

 

 § 19. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, 
aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych 
zwierząt, a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia oraz zanieczyszczania 
miejsc wspólnego użytkowania. 

       2. Właściciel lub opiekun zwierzęcia domowego zobowiązany jest zapewnić stały skuteczny 
dozór nad zwierzętami. 

       3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązani do zapobiegania ich wydostaniu się 
w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.   

   4. Właściciele posesji, na której utrzymywany jest pies bez uwięzi, mają obowiązek przy wejściu 
na teren posesji umieścić tablicę ostrzegawczą.   

 
  § 20. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego 

użytku, w szczególności terenów publicznych takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne 
tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych 
przez te zwierzę. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów 
przewodników.                                           

   2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, w szczególności 
psy, mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli 
nad zachowaniem się zwierzęcia,  z uwzględnieniem następujących zasad:     
1) psa należy prowadzić na smyczy;         
2) psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie  
w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.  

 3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych pod 
warunkiem, że pies jest pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub też opiekuna oraz 
gdy właściciel lub też opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego 
zachowaniem. Psy ras uznawanych za agresywne mogą być zwolnione ze smyczy pod 
warunkiem, że pies jest w kagańcu. 
 
 § 21. 1. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do ich zarejestrowania i oznakowania w 
terminie 30 dni od wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia, o ile 
wyrażą zgodę na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. Wpis w rejestrze obejmuje: 
imię i nazwisko właściciela i jego adres, numer identyfikacyjny nadany zwierzęciu, jego imię, rasę, 
płeć, znaki szczególne.               
 2. Rejestr psów prowadzony jest przez Referat Rozwoju.                                         
 3. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym w ust. 
2, w terminie 30 dni od dnia utraty psa.         
 4. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa dotychczasowy posiadacz jest zobowiązany 
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zawiadomić o tej zmianie podmiot określony w ust. 2 w terminie 30 dni od nastąpienia zmiany. 
  

                                                      
Rozdział VII 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT  GOSPODARSKICH NA 
TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTRZYMANIA NA OKREŚŁONYCH OBSZARACH LUB W POSZCEGÓLNYCH 
NIERUCHOMOŚCIACH 

      
 § 22. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej może być prowadzony chów drobiu, 
zwierząt futerkowych, pszczoły miodnej przy zachowaniu warunku, że utrzymywanym 
zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w przypadku pszczół 
miodnych – urządzenia (ule) przeznaczone do ich utrzymania. 
 

§ 23. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie gminy w budynkach 
mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej.  

 
  

Rozdział VIII 
WYZNACZENIE     OBSZARÓW     PODLEGAJĄCYCH     OBOWIĄZKOWEJ     DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 
 

§ 24. 1. Ustala się, że deratyzacji podlegają obszary zabudowane obiektami użyteczności 
publicznej, zabudowania gospodarcze, magazyny, warsztaty, sklepy, obiekty wykorzystywane do 
przechowywania, przetwórstwa lub składowania produktów rolno-spożywczych, gospodarstwa 
rolne i hodowlane.  

2. W odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w miarę potrzeb.                                
      3. Deratyzację należy przeprowadzać obowiązkowo co najmniej dwa razy w ciągu roku,  
w okresie miesięcy kwiecień oraz październik. 

 
§ 25.  W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, może 

zostać zarządzona deratyzacja w innych terminach niż określone w § 24 ustęp 3.  

 
Rozdział IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 26. 1. Kontrolę wykonania i przestrzegania postanowień Regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy Stoszowice sprawuje Wójt Gminy Stoszowice. 

 

§ 27. 1. Traci moc uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 
2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stoszowice. 

2. Uchyla się uchwałę Nr XI/74/2019 Rady Gminy Stoszowice z dnia 25 listopada 2019 r.  
w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stoszowice. 

§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  
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Uzasadnienie 

 
 Zgodnie z art. art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) do 
kompetencji Rady Gminy Stoszowice należy ustanowienie aktów prawa miejscowego w formie 
uchwały. 

Stosownie do art. 6c ust 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach, Rada Gminy Stoszowice w dniu 13 listopada 2012 r. podjęła uchwałę  
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Z uwagi, iż przytoczony przepis daje 
radzie prawo, a nie nakłada obowiązku objęcia nieruchomości niezamieszkałych odbiorem 
odpadów komunalnych, korzystając z tego przywileju, postanawia się uchylić w przedmiotowej 
uchwale zapisy odnośnie nieruchomości niezamieszkałych. 
 Wyłączenie tych nieruchomości spowoduje, że obowiązywać będzie system z przed „reformy 
śmieciowej”, czyli właściciele nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne, będą posiadać indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych, podpisaną  
z firmą, która uzyskała odpowiedni wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych.  
 Mając  na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe  

i uzasadnione. 

 
 

 
 


