
UCHWAŁA NR  XI/71/2007
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 12 października 2007 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Pieszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 236, póz. 2008 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Przyjmuje  się  Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Pieszyce 
w następującym brzmieniu:
 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce

                                                       Rozdział I
                                                             §1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)ustawie  - należy  przez  to  rozumieć  ustawę  z  dnia  13  września  1996  roku  o  utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, póz. 2008);
2)umowach – należy przez to rozumieć umowy dokumentujące korzystanie z usług odbierania 
odpadów komunalnych, o jakich mowa w art. 6 ust.1 ustawy,
3)punkcie  selektywnej zbiórki  (PSZ) –  należy przez to  rozumieć,  zlokalizowane na terenie 
Gminy Pieszyce, specjalnie w tym celu przygotowane i wyposażone wolno stojące boksy, do 
selektywnego zbierania odpadów tj. szkła białego i kolorowego, makulatury i PET-ów; 
4)harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Pieszyce stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
5)podmiot  uprawniony  –  podmiot  posiadający  zezwolenie  Burmistrza  Miasta  Pieszyce  na 
świadczenie usług w zakresie zbierania nieczystości stałych i płynnych 
6) terenach produkcji rolniczej - rozumie się grunty:
a) określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne lub grunty rolne, na których dopuszcza się na 
podstawie planów przestrzennego zagospodarowania gminy produkcje rolniczą,
b)  pod  wchodzącymi  w  skład  gospodarstw  rolnych  budynkami  mieszkalnymi  oraz  innymi 
budynkami  i  urządzeniami  służącymi  do  produkcji  rolniczej  oraz  przetwórstwu  rolno-
spożywczemu,
c) pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział
specjalny,  stosownie  do  przepisów  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  i  podatku 
dochodowym od osób prawnych.

Rozdział II
Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości

 i porządku

                                           § 2
l. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:



l) utrzymywania czystości i  porządku na terenie nieruchomości,  a  w szczególności  zbierania, 
odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości i gromadzenie ich w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w punkcie 2;

             2) wyposażania nieruchomości w odpowiednie urządzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, 
a w szczególności poprzez:
a) dbanie o estetykę oraz stan techniczny urządzeń,
b) dbanie o nieprzedostawanie się odpadów poza urządzenie, 
c) dbanie o zamykanie pojemników oraz ich nieprzepełnianie, 
3) pozbywania się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 
Przy  wykonywaniu  tego  obowiązku  właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do 
udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez podmiot uprawniony przez okazanie 
umowy i dowodów płacenia za usługę,
4) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zakresie określonym w rozdziale V niniejszego 
regulaminu,
5) oczyszczania  chodników  położonych  wzdłuż  nieruchomości ze śniegu  i  lodu,  a  w 
szczególności:
a) niezwłoczne odgarnięcie z chodnika śniegu. Odgarnięty śnieg może być pozostawiony w 
pryzmach przy krawędzi jezdni w taki sposób, aby szerokość odśnieżonego chodnika nie była
mniejsza niż 1,2 m a gromadzony śnieg umożliwiał swobodny odpływ wody do kanalizacji
deszczowej. W przypadku, gdy chodnik ma szerokość mniejszą niż 1,2 m odgarnięcie śniegu 
należy dokonać na całej szerokości chodnika,
b) niezwłoczne usunięcie śliskości z chodnika poprzez skucie lodu lub posypanie pisakiem lub 
solą. Minimalna szerokość usunięcia śliskości z chodnika nie może być mniejsza niż l,2 m. W 
przypadku, gdy chodnik ma szerokość mniejszą niż 1,2 m usunięcie śliskości należy dokonać na 
całej szerokości chodnika,
6) oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości z błota i innych zanieczyszczeń,
a w szczególności przez systematyczne zamiatanie i zbieranie wszelkiego rodzaju odpadów,
7) gromadzenia gruzu budowlanego wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia 
tego typu odpadów,
8) usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych z obiektów służących do użytku publicznego 
zagrażających bezpieczeństwu,
9) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości  służących do użytku publicznego materiału 
rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji 
lokali i budynków,
2. Organizator imprezy masowej jest obowiązany do
1) zapewnienia na czas trwania imprezy masowej odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na 
odpady.  Dopuszczalne jest  gromadzenie odpadów w workach foliowych dostarczonych przez 
podmiot odbierający odpady,
2) utrzymania czystości i porządku terenu, na którym odbywa się impreza masowa,
3) zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym,
4) niezwłocznego uporządkowania terenu imprezy masowej po jej zakończeniu.

§3
Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową podczas imprez masowych oraz prowadzący 
handel okolicznościowy, na podstawie zezwolenia burmistrza Pieszyc, obowiązani są do:
l) wyposażenia swojego stoiska w odpowiednią ilość pojemników na odpady. Dopuszczalne jest 
gromadzenie odpadów w workach foliowych.
2) zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym,
3) niezwłocznego uporządkowania terenu, na którym prowadzona była działalność handlowa.



§4
Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce zabrania 
się:
1) spalania odpadów w instalacjach grzewczych,
2) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
3) samodzielnego wywożenia odpadów z wyjątkiem dostarczenia gruzu do punktu zbiórki, 
4) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział III
                             Urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych

§5
Każda  nieruchomość  zabudowana  powinna  być  wyposażona  w  odpowiednie  pojemniki  do 
gromadzenia odpadów komunalnych, posiadające zamykane otwory wrzutowe i przystosowane 
do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.
1. Na terenie nieruchomości należy stosować pojemniki o pojemnościach od 0,08 m do 1,1 m .
Dopuszcza się stosowanie na nieruchomościach pojemników kontenerowych o pojemnościach od
1,1 m  3 do 10,0 m  3,  tylko w przypadku, gdy ze względu na ilość gromadzonych odpadów i 
ukształtowanie  nieruchomości  nie  ma  możliwości  zastosowania  pojemników  o  mniejszej 
pojemności.
2) Pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych powinny być o pojemności od 3,0 m 3 do
10,0 m3 i nie muszą posiadać zamykanych otworów wrzutowych.

§6
1.  Pojemniki  na  gromadzenie  odpadów  komunalnych  należy  ustawiać  w  miejscach  do  tego 
wyznaczonych,  utwardzonych,  niestwarzających  uciążliwości  lub  zagrożenia  oraz  łatwo 
dostępnych dla użytkowników i podmiotu odbierającego odpady.
2. Właściciel nieruchomości może ustawić pojemnik tylko na terenie, do którego posiada tytuł 
prawny.
3. Dla istniejącej zabudowy, uniemożliwiającej lokalizację pojemników na odpady komunalne 
zgodnie z niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami, właściciel nieruchomości
winien  uzyskać  pisemne  zezwolenie  od  właściciela  sąsiedniej  nieruchomości  na  ustawienie 
pojemnika  lub  korzystanie  z  odpowiednich  urządzeń  do  gromadzenia  odpadów  na  tej 
nieruchomości.

§7
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty służące do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na nich koszy ulicznych w taki sposób, aby nie stwarzały uciążliwości lub 
zagrożenia dla osób trzecich, a odległości pomiędzy koszami nie były większe niż 100 metrów. 
Kosze powinny być o pojemnościach od 10 litrów do 60 litrów.

§8
Zarządcy dróg publicznych mają obowiązek ustawienia na nich koszy ulicznych w taki sposób, 
aby nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia a odległości pomiędzy koszami nie były większe 
niż 200 metrów. Kosze powinny być o pojemnościach od 30 litrów do 60 litrów.

§9
Pojemność i ilość pojemników, określona w umowie pomiędzy właścicielem nieruchomości a 
podmiotem  odbierającym  odpady  komunalne,  musi  być  tak  dobrana,  aby  uniemożliwiać 
składowanie odpadów poza pojemnikami oraz powinna spełniać następujące warunki:
1) dla gospodarstw mieszkalnych - co najmniej 25 litrów na osobę,



2)  dla  hoteli,  internatów,  szpitali  -  co  najmniej  15  litrów na  przebywającą  osobę,  dla  szkół 
wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 litrów na osobę,
3) dla placówek handlowych, w których pracuje do 4 osób - co najmniej 10 litrów na jednego 
zatrudnionego pracownika, 

                     4) dla zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych -  co najmniej 10 litrów na 
jednego zatrudnionego pracownika,
7)  dla  stałych punktów  gastronomicznych  - co najmniej  10  litrów na  jedno  miejsce 
konsumpcyjne,
 8) dla cmentarzy - co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku.

Rozdział IV
                              Usuwanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

§10
1.  Usuwanie  odpadów komunalnych  i  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  odbywa  się 
wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a podmiotem 
uprawnionym.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani, w celu przygotowania treści umowy, do podania 
upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu, określonego w ust. l, zgodnej ze stanem ewidencji 
ludności liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub, gdy stan faktyczny różni się 
od niej, oświadczenia na piśmie o odstępstwach i ich przyczynach.
3.  Właściciele  nieruchomości  prowadzący  działalność  gospodarczą  są  zobowiązani,  w  celu 
przygotowania  treści  umowy,  do  podania  upoważnionemu  przedstawicielowi  podmiotu, 
określonego w ust. l, informacji umożliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki.

§ 11
1. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych i pojemność pojemników powinna być tak 
dobrana, aby nie zachodziło przepełnienie pojemnika przy jednoczesnym gromadzeniu odpadów 
poza pojemnikiem. Odbieranie odpadów komunalnych nie może odbywać się rzadziej niż raz na 
tydzień.
2.  Usuwanie  nieczystości  ciekłych,  z  terenów  wyposażonych  w  zbiorniki  bezodpływowe, 
powinno  się  odbywać  z  częstotliwością  uzależnioną  od  ilości  wytwarzanych  odpadów  oraz 
objętości  zbiornika,  zapewniając  ciągłość  użytkowania  oraz  uniemożliwiając  przedostanie  się 
nieczystości poza zbiornik. 
3. Usuwanie odpadów budowlanych winno odbywać się niezwłocznie po zapełnieniu kontenera.
4.  Usuwanie  odpadów  komunalnych  wielkogabarytowych  powinno  odbywać  się  zgodnie  z 
załączonym harmonogramem.
5. Usuwanie odpadów z koszów ulicznych winno odbywać w miarę ich zapełnienia nie rzadziej 
jednak, jak co pięć dni.

§12
Usuwanie odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winno odbywać
się w taki sposób, aby nie powodować rozsypywania, wylewania oraz wywiewania ich podczas 
załadunku  lub  transportu.  W przypadku  rozproszenia  się  w  czasie  załadunku  lub  transportu 
odpadów  komunalnych  lub  nieczystości  ciekłych  podmiot  odbierający  odpady  winien 
niezwłocznie uprzątnąć zanieczyszczony teren.



§13
Przeniesienie  odpowiedzialności  za  odpady  komunalne  lub  nieczystości  ciekłe  z  właściciela 
nieruchomości na podmiot odbierający odpady następuje w momencie załadowania odpadów na 
pojazd podmiotu odbierającego.

§14
Zabrania  się  wrzucania  do  pojemników  przeznaczonych  na  odpady  komunalne  gruzu 
budowlanego,  gorącego  żużla  -  popiołu,  ziemi,  szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących  i 
wybuchowych,  śniegu,  lodu,  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego  oraz  innych  odpadów 
niebezpiecznych.

       Rozdział V
                                       Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

                             § 15
Mieszkańcy gminy obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
powstających w ich gospodarstwach domowych.

§16
Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w postaci: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych.

       §17
Na terenie gminy tworzy się Punkty Selektywnej Zbiórki odpadów.
l. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania makulatury należy 
wrzucać wyłącznie:
1) papier,
2) kartony,
3) tekturę
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania makulatury zabrania się 
wrzucać:
1) opakowania papierowe i tekturowe z zawartością żywności, wapna, cementu itp.,
2) kalkę techniczną,
3) opakowania z papieru połączone z folią metalową lub z tworzyw sztucznych.

§18
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania szkła należy wrzucać 
wyłącznie:
1) czyste butelki po napojach,
2) czyste słoiki.
2.  Do  pojemników i  worków  przeznaczonych  do  selektywnego  zbierania szkła  zabrania  się 
wrzucać:
1) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
2) szyby samochodowe
3) lustra
4) ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, doniczki, talerze),
5) żarówki i świetlówki 

§ 19
l.  Do  pojemników  i  worków  przeznaczonych  do  selektywnego  zbierania  plastiku  należy 
wrzucać wyłącznie:
1) czyste butelki po napojach,
2) czyste pojemniki po produktach spożywczych, chemii gospodarczej, kosmetykach.



2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnego zbierania plastiku zabrania się 
wrzucać:
1) styropian,
2) naczynia jednorazowe
3) plastik połączony z papierem

§20
1. Wprowadza się zakaz mieszania z innymi odpadami komunalnymi, w pojemnikach 
przeznaczonych na odpady komunalne niesegregowane niżej wymienionych odpadów:
a) akumulatory, baterie,
b) przeterminowane lekarstwa,
c) środki ochrony roślin i opakowania po tych środkach,
d) opakowania po chemii gospodarczej,
e) lampy rtęciowe,
f) odpady zawierające azbest,
g) opony samochodowe,
h) odpady medyczne,
i) odpady weterynaryjne,
j) padłe zwierzęta,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
l) inne odpady niebezpieczne
2. Gmina organizuje, współfinansuje zbiórkę lub informuje o możliwościach pozbywania się 
odpadów, wymienionych w ust. 1.
3. Informacje na temat miejsc odbioru oraz firm zajmujących się zbieraniem, transportem i 
utylizacją odpadów, przekazywane są za pośrednictwem lokalnych mediów, strony internetowej 
Gminy Pieszyce oraz na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Pieszyce.

§21
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne obowiązany jest do odbierania selektywnie 
zbieranych  odpadów  określonych  w  §  16  oraz  zużytego  sprzętu  elektrycznego, 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów niebezpiecznych i odpadów 
z remontów.

            §22
1. Na terenie Gminy Pieszyce dopuszcza się segregację odpadów komunalnych systemem:
1)  indywidualnym,  opartym  na  selektywnym  gromadzeniu  odpadów  komunalnych 
określonych w § 16, powstających na terenie jednej nieruchomości w przystosowanych do 
tego celu workach foliowych lub pojemnikach indywidualnych o pojemności do 0,11 m 3,
2) zbiorowym, opartym na selektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych określonych 
w§  16,  powstających  na  terenie  wielu  nieruchomości  w  pojemnikach  zbiorczych  o 
pojemności powyżej l,0 m3 przystosowanych do gromadzenia tego typu odpadów,
2. Odpady roślinne (zielone) mogą być kompostowane na terenie nieruchomości w 
przydomowych kompostownikach.

                  §23
Na workach foliowych i pojemnikach indywidualnych i zbiorowych powinny być zamieszczone 
informacje  dotyczące  rodzaju  gromadzonego  odpadu.  Na  pojemnikach  powinny  być 
zamieszczone  także  informacje  dotyczące  podmiotu  odbierającego  segregowane  odpady 
komunalne.

§24
Przy  realizacji  systemu  indywidualnego  właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  do 
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych określonych w § 16 w dostarczonych przez 
podmiot  odbierający  odpady  odpowiednio  oznakowanych  workach  lub  pojemnikach 



indywidualnych  oraz  wystawiania  worków  lub  pojemników  z  selektywnie  gromadzonymi 
odpadami w terminach określonych przez podmiot odbierający odpady

§25
Przy realizacji systemu zbiorowego właściciel nieruchomości obowiązany jest do selektywnego 
gromadzenia  odpadów  komunalnych  określonych  w  §  16  w  ustawionych  przez  odbiorcę 
odpadów  odpowiednio  oznakowanych  pojemnikach  zbiorczych.  Nie  dotyczy  to  odpadów 
roślinnych (zielonych), które mogą być gromadzone w workach foliowych dostarczonych przez 
odbiorcę odpadów.

Rozdział VI

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 
składowania na składowiskach odpadów

§26
Podmioty odbierające odpady komunalne obowiązane są do prowadzenia tak swojej działalności 
w zakresie ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania, aby osiągnąć: 
1) do 31 grudnia 2010r. do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r,
2) do 31 grudnia 2013r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r,
3) do 31 grudnia 2020r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.

Rozdział VII
                                 Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 27
Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych, zwanych dalej „zwierzętami", 
obowiązane  są  zapewnić  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi oraz 
zanieczyszczaniem miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.

                                                           §28
l. W celu zapewnienia warunków, o których mowa w § 27:
1) posiadacze zwierząt obowiązani są do:
a) zapewnienia zwierzętom należytych warunków bytowych,
b) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach przeznaczonych do 
wspólnego  użytku,  w  szczególności  klatkach  schodowych,  windach,  piwnicach,  chodnikach, 
utwardzonych placach,
c) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń lub posesji  przed wydostaniem się  zwierzęcia  na 
zewnątrz,
d)  zapobiegania  rozprzestrzenianiu  i  zwalczania  insektów  i  chorób  zakaźnych,  których 
nosicielem jest utrzymywane zwierzę;
e) zapobiegania zakłócaniu spokoju lub spoczynku nocnego, w szczególności poprzez wycie i 
szczekanie psa lub inne głośne zachowanie utrzymywanych zwierząt.
2) posiadaczom zwierząt zabrania się:
a) wypuszczania zwierząt bez dozoru,



b)  wyprowadzania  psów  na  teren  publiczny  bez  smyczy;  zwolnienie  psa ze smyczy  jest 
dopuszczalne jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że pies jest 
w kagańcu, a posiadacz psa ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad jego zachowaniem,
c) szczucia i drażnienia zwierząt w celu wywołania agresji wobec ludzi lub innych zwierząt,
d) wprowadzania zwierząt na place zabaw dla dzieci tj. piaskownice, boiska itp.
e) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, w których 
administracja wprowadziła ten zakaz,
f)  trzymania  zwierząt  w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych,  w ilości  i  zachowaniu 
stwarzającym uciążliwość dla współmieszkańców.

§29
l.  Na  terenach  publicznych  zwierzęta  domowe,  w  szczególności  psy,  mogące  powodować 
poczucie  zagrożenia  dla  osób  postronnych,  powinny  być  zaopatrzone  w  widoczne  środki 
zabezpieczające takie jak kaganiec, smycz itp.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe na zasadach określonych 
przez przewoźnika.

§30
1. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane i umieszczane 
w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Brzegowej 151 w Dzierżoniowie lub w innych 
schroniskach.
2. Wyłapywanie zwierząt prowadzone będzie w sposób:
1)  stały,  w  odniesieniu  do  pojedynczych  zgłoszeń  dotyczących  pozostawionych  bez  opieki 
zwierząt, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa,
2) okresowy (masowy), w odniesieniu do większych obszarów gminy i większej ilości zwierząt 
termin  okresowego  wyłapywania  bezdomnych  zwierząt  będzie  podany  z  21-dniowym 
wyprzedzeniem do publicznej wiadomości.
3. Podmiotem uprawnionym do przeprowadzania wyłapywania zwierząt na terenie Gminy
Pieszyce  w  sposób  stały  jest  podmiot  prowadzący  schronisko  dla  zwierząt.  Wyłapywanie 
zwierząt  w sposób  okresowy (masowy)  będzie  prowadzone  przez  podmioty  wskazane  przez 
Burmistrza Pieszyc.
6. W przypadku  ustalenia  właściciela  zwierzęcia,  które  zostało  umieszczone  w  schronisku, 
właściciel  zwierzęcia  ponosi  koszty  pobytu  zwierzęcia  w  schronisku,  w  tym  koszty  opieki 
weterynaryjnej w wysokości wynikającej z obowiązującego cennika w schronisku.
7.Zwierzęta  umieszczone  w  schronisku  będą  zwracane  właścicielom  po  uiszczeniu  opłat,  o 
których mowa w ust. 6
8. Zwierzęta umieszczone w schronisku, wobec których w czasie 15 dni nie ustalono właściciela, 
mogą zostać oddane do adopcji przeprowadzonej przez podmiot prowadzący schronisko.

Rozdział VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z 

produkcji rolniczej

§31
Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie gminy wyłączonych z 
produkcji rolniczej z zastrzeżeniem §32 

§32
Na  terenach  wyłaczonych  z  produkcji  rolniczej  dopuszcza  się  utrzymywanie  zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:



l. Utrzymywanie drobiu na nieruchomościach, w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą 
zwierzęta następujących warunków:
1) posiadania prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której prowadzone 
jest utrzymywanie zwierząt. W przypadku dzierżawy lub użyczenia miejsca osoba utrzymująca 
zwierzęta powinna posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na 
cele związane z utrzymywaniem zwierząt,
2) utrzymywania zwierząt w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości dla mieszkańców 
nieruchomości oraz mieszkańców sąsiednich nieruchomości,
3)utrzymywania  zwierząt  w  obiektach  budowlanych  lub  na  terenach ogrodzonych 
uniemożliwiających przemieszczanie się zwierząt poza obszar określony w punkcie l,
4) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem zwierząt.
2. Utrzymywanie gołębi w gołębnikach domów w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą 
gołębie następujących warunków:
1) posiadania prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której prowadzone 
jest  utrzymywanie gołębi.  W przypadku dzierżawy lub użyczenia miejsca osoba utrzymująca 
gołębie powinna posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele 
związane z utrzymywaniem gołębi,
2)  niezwłoczne  usuwanie  z  miejsc,  o  których  mowa  w  punkcie  l,  wszelkich  nieczystości 
związanych z utrzymywaniem gołębi.
3)  w  przypadku  lokalizacji  gołębnika  w  odległości  mniejszej  niż  15  m  od  sąsiedniej 
nieruchomości wymagana jest również zgoda właścicieli tej nieruchomości
4) wprowadza się zakaz utrzymywania gołębi na strychach i dachach budynków 

3.  Utrzymywanie  pni  pszczół  w  przypadku  spełnienia  przez  osobę  posiadającą  pszczoły 
następujących warunków:
1) posiadania prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której ustawione są 
pnie  pszczół.  W  przypadku  dzierżawy  lub  użyczenia  miejsca  osoba  utrzymująca  pszczoły 
powinna  posiadać  pisemną  zgodę  właściciela  nieruchomości  na  wykorzystanie  jej  na  cele 
związane z hodowlą pszczół,
2) ustawienia pni pszczół w odległości, co najmniej 20 metrów od drogi publicznej lub granicy 
sąsiedniej nieruchomości.
4.  Utrzymywanie  drobiu  i  gołębi  na  terenach  ogrodów  działkowych  jest  dopuszczalne 
w przypadku posiadania pisemnej zgody Zarządu Ogrodów Działkowych na utrzymywanie tych 
zwierząt.

§33
Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie wyszczególnione w §31 i §32 w chwili wejścia w 
życie niniejszej uchwały, w sposób niezgodny z warunkami określonymi w uchwale, obowiązane 
są w terminie 6 miesięcy zaprzestać utrzymywania zwierząt lub dostosować sposób i miejsce 
utrzymywania zwierząt do warunków określonych w niniejszej uchwale.

Rozdział IX
Deratyzacja

§34
Właściciele nieruchomości  obowiązani  są  do przeprowadzenia deratyzacji,  co najmniej  raz w 
roku w okresie wiosennym.



§35
Obowiązkowej  deratyzacji  podlegają  wszystkie  obiekty  zlokalizowane  na  terenie  Gminy 
Pieszyce, niezależnie od ich rodzaju, przeznaczenia i sposobu użytkowania.

§36
W przypadku  wystąpienia  populacji  gryzoni,  stwarzającej  zagrożenie  sanitarne,  Burmistrz  w 
uzgodnieniu  z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,  może  określić  w  drodze 
zarządzenia  obszary  podlegające  obowiązkowej  dodatkowej  deratyzacji  oraz  termin  jej 
przeprowadzenia.

Rozdział X
                                   Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami

§37
Dopuszcza  się  mycie  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  wyłącznie  na  terenach 
utwardzonych,  a  powstające  ścieki  nie  mogą  być  odprowadzane  do  ziemi  i  wód 
powierzchniowych.

§38
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może być prowadzone wyłącznie wodą bez 
środków myjących tj. środków chemicznych stosowanych do mycia karoserii samochodowych i 
nie może powodować zanieczyszczenia miejsca mycia pojazdu. Dopuszcza się mycie pojazdów 
samochodowych wodą wraz ze środkami myjącymi tylko w przypadku, gdy osoba myjąca 
posiada tytuł prawny do miejsca mycia pojazdu, a nieczystości ciekłe odprowadzane będą 
wyłącznie do kanalizacji sanitarnej.

§39
Zakazuje  się  mycia  elementów  pojazdu  samochodowego,  które  zanieczyszczone  są  olejami, 
emulsjami olejowymi lub płynami chłodniczymi poza myjniami i warsztatami samochodowymi.

Rozdział XI
Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi

§40
Zakazuje  się  prowadzenia  poza  warsztatami  naprawczymi  napraw  i  obsługi  eksploatacyjnej 
pojazdów  samochodowych  związanych  z  usuwaniem  olejów,  płynów  chłodniczych 
i hamulcowych oraz prac lakierniczych. Prowadzenie napraw pojazdów samochodowych innych 
niż  wymienione  w  ust.  l  nie  może  powodować  zanieczyszczenia  miejsca  naprawy  oraz 
uciążliwości dla osób trzecich.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieszyc.

      § 3 
Traci moc uchwała Nr XXX/179/97 Rady Miejskiej Pieszyce z dnia 29 kwietnia 1997 r. roku w 
sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.



Załącznik nr l do Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce

Harmonogram wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pieszyce

Poniedziałek - oś. Górskie, Ogrodowa od numeru 62 w górę, Bielawska, Kopernika do numeru 
42,  l-go  Maja,  Dworcowa  Górna,  Obywatelska,  Marii  Konopnickiej,  oś.  Małe,  Ks.  Prał. 
Franciszka Bieleckiego
Wtorek - Botwina, Kościuszki, Świdnicka, Sienkiewicza, Dworcowa Dolna, Boczna, Okrzei,
Dolna, Rolna, Stara
Środa - Nadbrzeżna, Skowronkowa, Piskorzów, Bratoszów, Kamionki
Czwartek - Rościszów, Sanatoryjna, 9-go Maja, Mickiewicza, Kościelna, Polna, Plac Zamkowy,
Piskorzowska
Piątek - Ogrodowa do numeru 62, Oś. Szkolne, Oś. Centrum, Lipowa, Cicha, Kopernika od
numeru 42 w górę, Kuźnicka, Zamkowa, Krótka.

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów
Poniedziałek - zbiórka PET
Wtorek - zbiórka makulatury
Środa - zbiórka szkła kolorowego
Czwartek - zbiórka szkła białego

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych
Kopernika, Ogrodowa, Lipowa, Zamkowa, oś. Małe, Kamionki, l-go Maja - pozostałe przyległe
ulice - pierwsza sobota w kwartale
Kościuszki, Mickiewicza, Kościelna, Bielawska, Sienkiewicza, Świdnicka, Nadbrzeżna, Dolna, 
9- go Maja, Rościszów, Piskorzów, Bratoszów - pozostałe ulice - druga sobota w kwartale

O zmianie  terminu zbierania  odpadów wielkogabarytowych mieszkańcy będą 
informowani na bieżąco.

Harmonogram odbierania gruzu budowlanego
Gruz budowlany należy dostarczyć osobiście do Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach ul.
Bielawska 6 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15 oraz w soboty od 9 do
13.


