DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 14 października 2020 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Agnieszka Augustynowicz

Poz. 5637

Data: 14.10.2020 14:05:47

UCHWAŁA NR XX/114/2020
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jordanów
Śląski i dotyczy zagadnień zawartych w poszczególnych rozdziałach Regulaminu.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) „właścicielach nieruchomości” - należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), zwaną dalej „ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”,
jak również podmioty wskazane w art. 2 ust. 3 i art. 5 ust. 2 tejże ustawy;
2) „odpadach wielkogabarytowych” - 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;
3) „odpadach zmieszanych” - należy przez to rozumieć odpady komunalne nie podlegające selektywnej
zbiórce;
4) „bioodpadach” - należy przez to rozumieć odpady ulegające biodegradacji;
5) „kompostowaniu” - należy przez to rozumieć poddawanie bioodpadów naturalnemu procesowi
biologicznemu polegającemu na biodegradacji substancji organicznych pod wpływem mikroorganizmów
i makroorganizmów;
6) „pojemnikach ogólnodostępnych” - należy przez to rozumieć rozmieszczone na terenie gminy
specjalistyczne pojemniki do selektywnego zbierania opakowań wielomateriałowych wraz z metalami
i tworzywami sztucznymi;
7) „komunalne odpady niebezpieczne” - należy przez to rozumieć: zużyte urządzenia elektryczne
i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki, żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne,
akumulatory, termometry, przeterminowane leki, baterie, farby, rozpuszczalniki, lakiery, smary, tusze,
kleje, środki ochrony roślin, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki chemiczne, oleje
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i tłuszcze zawierających substancje niebezpieczne oraz opakowania po wyżej wymienionych substancjach
powstające w gospodarstwach domowych stosowane przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień;
8) „podmiocie uprawnionym” - należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach;
9) „wytwórcy odpadów” - należy przez to rozumieć osoby fizyczne lub prawne wytwarzające odpady
komunalne na terenach zamieszkałych i niezamieszkałych;
10) „PSZOK” - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Daleka 2,
55-065 Jordanów Śląski.
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 3. 1. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zbierania i gromadzenia odpadów w sposób
selektywny w zakresie wskazanym w ust. 2.
2. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w pojemnikach należy je poddać segregacji mającej
na celu oddzielne gromadzenie:
1) papieru;
2) tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych;
3) szkła białego;
4) szkła kolorowego;
5) bioodpadów;
6) komunalnych odpadów niebezpiecznych;
7) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
8) zużytych baterii i akumulatorów;
9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
10) przeterminowane leki i chemikalia;
11) odpady tekstyliów w tym odzieży;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
14) zużytych opon z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej i rolniczej;
15) zmieszanych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów wyszczególnionych w pkt.1-14.
3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych odbiór
zebranych selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1-5, 9,12 oraz pozostałych
odbywa się w terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru odpadów
internetowej Gminy Jordanów Śląski www.jordanowslaski.pl oraz na stronie
uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.

odpadów komunalnych
odpadów zmieszanych,
dostępnym na stronie
internetowej podmiotu

4. Bioodpady nie będą odbierane przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących
bioodpady stanowiące odpady komunalne, w kompostownikach przydomowych i korzystających
z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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5. Właściciele nieruchomości mogą samodzielnie i na własny koszt przekazać do PSZOK, odpady zebrane
selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1-14.
6. Informacje dotyczące lokalizacji gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) oraz godzin jego funkcjonowania dostępne są na stronie internetowej Gminy Jordanów Śląski
www.jordanowslaski.pl.
7. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz szkła białego i kolorowego należy prowadzić w systemie:
1) indywidualnym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych
do tego celu workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo
2) zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego
celu pojemnikach.
8. Wszystkie odpady niebezpieczne wymienione w ust. 2 pkt 6-10, należy gromadzić w taki sposób, aby
uniemożliwić do nich dostęp osób trzecich.
§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się na terenie
nieruchomości z zapewnieniem odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub ogólnospławnej zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub gromadzeniem ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych.
§ 6. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się, na terenie
nieruchomości z zapewnieniem ochrony środowiska i ludzi przed zagrożeniem zanieczyszczenia
lub uciążliwościami stwarzanymi wskutek wykonania tych napraw.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW LUB WORKÓW, PRZEZNACZONYCH
DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI,
W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach
wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy
specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki spoczywa na ich właścicielach.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
należy opisać numerem nieruchomości do której przynależy.
4. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana
do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich wywozu.
5. Pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinna wynosić od 120 1
do 5500 1. Dopuszcza się stosowanie pojemników o pojemnościach od 1100 1 do 5500 1 tylko w przypadku,
gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów lub położenie nieruchomości
nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.
6. Pojemniki do selektywnego zbierania: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła,
opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej
niż 120 1.
7. W zabudowie jednorodzinnej, letniskowej, bliźniaczej, szeregowej oraz wielorodzinnej, w której liczba
lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie siedem, stosuje się worki o pojemności 80-120 1 wykonane z folii
LDPE do selektywnej zbiórki: papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła oraz
zbiórki bioodpadów.
8. Worki do selektywnej zbiórki udostępniane są przez podmiot uprawniony, z zastrzeżeniem ust. 9.
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9. Worki do selektywnej zbiórki bioodpadów udostępniane są na nieruchomości w ilości nie większej
niż 5 sztuk przypadających na odbiór tych odpadów, zgodny z harmonogramem.
10. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów udostępnione właścicielom nieruchomości przez
podmiot uprawniony, należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
11. Pojemniki oraz worki do zbierania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych, o których mowa
§ 3 ust. 2 pkt od 1 do 5 oznacza się kolorem i napisem:
1) niebieskim „Papier” – jeśli zbiera się w nich odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i z tektury;
2) żółtym „Metale i tworzywa sztuczne” – jeśli zbiera się w nich odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;
3) zielonym lub białym „Szkło” – jeśli zbiera się w nich odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe
ze szkła;
4) brązowym „Bio” – odpady komunalne, kuchenne ulegające biodegradacji, z uwzględnieniem bioodpadów.
12. Do zbierania odpadów zmieszanych (niesegregowanych) stosuje się pojemniki oznaczone kolorem
czarnym lub szarym.
§ 8. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych ilości wytwarzania
odpadów:
1) dla budynków mieszkalnych - 30 1 na jednego mieszkańca;
2) dla budynków letniskowych i podobnych, określonych w art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach - 30 1 na jednego użytkownika;
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - 5 1 na każdego ucznia (studenta), dziecko, pracownika;
4) dla lokali i punktów handlowych - 20 1 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu;
5) dla lokali gastronomicznych - 25 1 na 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu;
6) dla punktów szybkiej konsumpcji - 15 1 na 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 10 1 na 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu;
8) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. - 20 1 na 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu;
9) dla ogrodów działkowych - 30 1 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a po tym
okresie 10 1 na każdą działkę;
10) dla targowisk, hal targowych, giełd - 15 1 na każde stoisko;
11) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej - 15 1 na każdego pracownika;
12) dla cmentarzy - co najmniej 2 1 na jedno miejsce pochówku.
2. Właściciele nieruchomości wskazanych w ust.1 pkt 4, 5 i 6 zobowiązani są ustawić przed wejściem,
w miejscach publicznych kosze uliczne lub pojemniki do gromadzenia odpadów do użytku własnych klientów,
o pojemności zapewniającej zgromadzenie wytworzonych odpadów, jednak nie mniejszej niż 30 1.
§ 9. 1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać w granicach nieruchomości,
z której zbierane są odpady lub na terenie sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł
prawny, w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla
podmiotów uprawnionych, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania pojemników na odpady i worków
do selektywnej zbiórki odpadów do godziny 7.00 w dniach odbioru odpadów, określonych harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych ustalanym na dane półrocze, przed posesję do granicy drogi, tak aby
nie powodowały one utrudnień w ruchu oraz były łatwo dostępne dla podmiotów odbierających odpady.
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3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników na odpady komunalne w należytym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie oraz dezynfekcje
i dezynsekcje co najmniej dwa razy w roku. Miejsce gromadzenia odpadów należy uprzątnąć z odpadów
i innych zanieczyszczeń znajdujących się poza workami lub pojemnikami nie rzadziej niż raz na tydzień.
§ 10. Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach
publicznych stosuje się pojemniki zwane dalej „koszami ulicznymi”, wykonane z materiałów niepalnych,
sprawne technicznie o minimalnej pojemności wynoszącej 10 l.
Rozdział 4.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY
KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI.
§ 11. 1. Odległość kompostowników przydomowych
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

zlokalizowanych

na

terenie

nieruchomości

1) o pojemności do 10 m³ powinna wynosić co najmniej:
a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 5 m,
b) od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 2 m;
2) o pojemności od 10 m³ do 50 m³ powinna wynosić co najmniej:
a) od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi - 30 m,
b) od granicy działki sąsiedniej - 7,5 m,
c) od linii rozgraniczającej drogi (ulicy) lub ciągu pieszego - 10 m.
2. Pojemność kompostownika powinna być dostosowana do ilości bioodpadów przeznaczonych
do kompostowania.
3. Lokalizacja kompostownika oraz prowadzenie procesu kompostowania nie może stanowić uciążliwości
dla nieruchomości sąsiednich.
4. Dla prawidłowego przebiegu procesu biodegradacji zaleca się stosowanie preparatów do kompostowania
przyspieszających rozkład i zapobiegających powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§13.1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się przez właściciela nieruchomości odpadów
komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) segregowane odpady komunalne - tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i makulatura, metale,
opakowania wielomateriałowe - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) bioodpady – w okresie:
a) od 1 stycznia do 31 marca – nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc,
b) od 1 kwietnia do 31 października – nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie,
c) od listopada do 31 grudnia - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc;
4) komunalne odpady niebezpieczne - przekazywać do punktu selektywnego zbierania - nie rzadziej niż raz
w roku;
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5) odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak
niż po zakończeniu prac budowlanych, remontowych bądź modernizacyjnych;
6) odpady wielkogabarytowe – według harmonogramu w systemie akcyjnym dwa razy w roku;
7) przeterminowane leki - przekazywać do punktów zbiórki w godzinach ich pracy lub do punktu
selektywnego zbierania - nie rzadziej niż raz w roku;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek - przekazywać do punktu selektywnego zbierania - nie rzadziej niż
raz w roku;
9) baterie i akumulatory - przekazywać do punktu selektywnego zbierania – nie rzadziej niż raz w roku;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - należy przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu
w godzinach ich pracy lub do punktu selektywnego zbierania nie rzadziej niż raz w roku;
11) zużyte opony, z wyłączeniem opon pochodzących z działalności gospodarczej lub rolniczej - przekazywać
do punktu selektywnego zbierania - nie rzadziej niż raz w roku;
12) tekstylia w tym odzież - przekazywać do punktu selektywnego zbierania - nie rzadziej niż raz w roku;
13) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach użytku publicznego - nie rzadziej niż jeden raz
w tygodniu, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy.
2. Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno
odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości
ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając
wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na
kwartał.
4. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać zgodnie z instrukcją
eksploatacji oczyszczalni, ale nie rzadziej niż raz na 3 lata.
5. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się za pośrednictwem przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych.
Rozdział 6.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
2) unikanie używania produktów nienadających się do recyklingu i kompostowania;
3) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;
4) ograniczania zakupu produktów jednorazowego użytku;
5) ponownego wykorzystania i wydłużenia okresu używalności niektórych przedmiotów;
6) ograniczenia powstawania zmieszanych odpadów poprzez prowadzenie ich wstępnej segregacji:
a) szkła bezbarwnego,
b) szkła kolorowego,
c) tworzyw sztucznych,
d) papieru w wyniku czego otrzymuje się wysegregowane surowce wtórne;
7) kompostowanie odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych;
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8) przeznaczania zużytego papieru na makulaturę;
9) przechowywania danych na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze;
10) przekazywanie niepotrzebnej odzieży do punktów opieki społecznej;
11) unikanie artykułów, które po wyrzuceniu stanowią odpady niebezpieczne;
12) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych.
2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:
1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) promocję minimalizacji powstawania
w przydomowych kompostownikach.

odpadów

oraz

promocję

zagospodarowania

bioodpadów

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie
stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodowały
szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku zwierzęta domowe, a 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, gdy pies jest oznakowany w sposób umożliwiający
identyfikację właściciela lub opiekuna, a osoba z którą przebywa ma możliwość sprawowania nad nim
bezpośredniej kontroli. Zwalniając psa ze smyczy należy mieć na względzie bezpieczeństwo ludzi, innych
zwierząt i uczestników ruchu drogowego.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostawaniu się w sposób
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymania.
§ 16. 1 Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,
w szczególności takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest
do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady
komunalne.
Rozdział 8.
UTRZYMANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH
Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze gminy Jordanów Śląski dopuszcza
się utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz i pszczół miodnych dla własnych potrzeb przy
zachowaniu następujących warunków:
1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie, a w przypadku
pszczół miodnych – urządzenie (ule) przeznaczone do ich utrzymania;
2) utrzymanie nie będzie powodowało na nieruchomościach bezpośrednio sąsiadujących uciążliwości takich
jak odór lub hałas;
3) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza
obręb wybiegu;
4) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymaniem zwierząt gospodarskich muszą być
gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrębnymi i Regulaminem.
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Rozdział 9.
DERATYZACJA
§ 18. 1. Obowiązkową deratyzacją objęte są obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi, obiekty użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomości w obrębie, których
utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
2. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany w miarę
potrzeb.
3. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się, co najmniej dwa razy do roku, w terminach od 1 kwietnia
do 30 kwietnia i od 1 października do 31 października.
4. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno – epidemiologicznych, może zostać zarządzona
deratyzacja w innych terminach niż wymieniona w ust. 3.
5. W okresie przeprowadzania deratyzacji należy zachować szczególną ostrożność w obrębie
miejsc wyłożenia środków chemicznych. Miejsca te winny być oznakowane i oznaczone napisem "Uwaga
trucizna".
Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski.
§ 20. Traci moc uchwała XVI/83/2016 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląski.
Przewodniczący Rady Gminy:
Andrzej Ligas

