UCHWAŁA Nr XIV/118/11
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 29 września 2011 roku
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Trzebnicy
uchwala,
§1
Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVII\356\06 Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 19.04.2006 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i
gminy Trzebnica.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIK
do Uchwały Nr XIV/118/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 29 września 2011 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TRZEBNICA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica określa szczegółowe
zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica, które dotyczą:
1.Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2.Rodzajów i minimalnych 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;
3.Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4.Maksymalnych poziomów odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów;
5.Innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami;
6.Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe;
7.Wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;
8.Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (dalej GPGO) - należy przez to rozumieć Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy Trzebnica na lata 2010 – 2014, z perspektywą na lata 2015 – 2018, wprowadzony
Uchwałą Nr V/34/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 24.01.2011 r.
2)Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej KPGO) - należy przez to rozumieć dokument
przyjęty przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14. ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1351) i ogłoszony w Monitorze Polskim (M.P. 2010 Nr 101,
poz. 1183)
z dnia 24 grudnia 2010 r;
3)budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku;
4)budynku mieszkalnym wielorodzinnym - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy kondygnacje
mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć
zabudowę z wieloma wejściami;
5)
budynkach użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynki przeznaczone do
wykonywania funkcji administracji państwowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, nauki, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu,
gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie drogowym, poczty i
telekomunikacji oraz inne ogólnodostępne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji;
6)
podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć gminne jednostki organizacyjne oraz inne
podmioty posiadające wydane przez Burmistrza Gminy Trzebnica ważne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części.
7)
zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

8)

osobach utrzymujących zwierzęta domowe – rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów
zwierząt domowych;
9)
psach ras uznawanych za agresywne – rozumie się przez to rasy psów określonych w odrębnym
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
10) służbach kontrolnych – rozumie się przez to funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Trzebnicy lub innych
organów upoważnionych do kontroli w tym zakresie na mocy ustaw szczególnych oraz inne osoby
posiadające imienne upoważnienie wydane przez Burmistrza Gminy Trzebnica.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1)w zakresie stałych odpadów komunalnych:
a)
wyznaczenie na terenie nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego:
– miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia stałych odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie tych miejsc w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
- miejsc do ustawienia pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów pochodzących z
selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych oraz utrzymywanie tych miejsc w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
b)
wyposażenie nieruchomości w pojemniki i kontenery o odpowiedniej pojemności,
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, oraz
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
c) przechowywanie umów i dowodów opłat za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z
ostatnich dwóch lat i okazywanie wymienionych dokumentów uprawnionym organom kontrolnym.
d) w przypadku doraźnej konieczności zwiększenia ilości przekazywanych odpadów komunalnych
dopuszcza się stosowanie worków foliowych, których koszt zakupu obejmuje opłatę za odbiór
odpadów. Dowód nabycia worków (rachunek lub faktura) uznaje się wówczas za równoważny z
zawarciem umowy na wywóz odpadów w ilości odpowiadającej pojemności nabytych worków.
Przepis lit c) stosuje się odpowiednio.
e) tryb gromadzenia i przekazywania odpadów określony w lit. d) nie może stanowić podstawowego
sposobu gospodarki odpadami na terenie nieruchomości.
2)w zakresie nieczystości ciekłych:
a) odprowadzanie nieczystości ciekłych do kanalizacji, szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do
przydomowej oczyszczalni ścieków bytowych, spełniających wymogi określone w przepisach
odrębnych;
b) przechowywanie umów i dowodów płacenia za usługi z ostatnich dwóch lat w zakresie opróżniania
zbiorników nieczystości ciekłych oraz dostawy wody pitnej i okazywanie wymienionych dokumentów
uprawnionym organom kontrolnym.
3)w zakresie selektywnej zbiórki odpadów:
a) selektywne zbieranie następujących strumieni odpadów:
– szkła opakowaniowego,
– makulatury,
– plastiku,
– złomu metali,
– odpadów niebezpiecznych,
– odpadów biodegradowalnych,
– odpadów wielkogabarytowych,
− odpadów budowlanych,
− zużytych baterii i akumulatorów,
− odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
b) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie podmiotowi uprawnionemu do odbioru na
warunkach zawartych w umowach.
4)w zakresie utrzymania czystości i porządku na częściach nieruchomości służących do użytku
publicznego:
a) usuwanie błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości, w
szczególności: z chodników, jezdni, ścieżek rowerowych, parkingów, podwórzy, przejść, bram, z
zastrzeżeniem lit. b,

b) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu i lodu uprzątniętego z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości, w sposób niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i
pojazdów oraz nieutrudniający ruchu, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji;
c) utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym i technicznym placów zabaw
przeznaczonych do wspólnego użytku, dokonywanie wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci w
terminach wynikających z obowiązujących przepisów sanitarnych;
d) wyposażenie miejsc publicznych takich jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, parki, w
uzależnioną od natężenia ruchu, odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na
drobne odpady komunalne;
e) w przypadku lokali gastronomicznych, w których prowadzona jest działalność typu "mała
gastronomia" oraz stałych punktów sprzedaży artykułów spożywczych, w tym artykułów owocowowarzywnych, ustawienie przed lokalem lub punktem sprzedaży co najmniej jednego kosza ulicznego
na drobne odpady komunalne;
f) usuwania sopli i nawisów śnieżnych z elementów budynków znajdujących się nad ciągami
komunikacyjnymi
g) ustawienie pojemników i innych urządzeń do zbierania odpadów w miejscach łatwo dostępnych,
zarówno dla ich użytkowników jak i dla pracowników odbiorcy odpadów, w sposób zgodny z
obowiązującymi przepisami oraz nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości i osób trzecich;
5)w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych:
a) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie
nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej,
przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego po spełnieniu wymagań
określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019,
ze zm.) oraz ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858, ze zm.) lub gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników
wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji.
b) zakazuje się napraw pojazdów silnikowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą
powodować zagrożenie dla środowiska, w szczególności wszystkich napraw związanych z wymianą
oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

3)
4)
5)
6)
7)
8)

§ 4. 1. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1)magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
2)umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne odpadów zebranych selektywnie wymienionych
w § 3 pkt 3 lit. a,
wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te,
na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek.
wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich
wysypisk);
samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości, a także
odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów melioracyjnych, cieków wodnych oraz bezpośrednio do
gruntu;
spalania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów niebezpiecznych oraz z tworzyw
sztucznych, tekstyliów, gumy na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
odprowadzania odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych, przeznaczonych do gromadzenia ścieków komunalnych;
umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp. w miejscach do tego niewyznaczonych.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje urządzeń do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach
publicznych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczenia i utrzymania
§ 5. 1. Urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:
1)kosze uliczne, wykonane z materiałów niepalnych, o pojemności od 10 do 50 l ustawiane na
chodnikach, ulicach, w parkach itp.
2)pojemniki na odpady typu SM -110, PA - 1100, KP-7 lub inne znormalizowane, przystosowane do
obsługi przez transport specjalistyczny, ustawiane na nieruchomościach zabudowanych;
3)worki foliowe stosowane do gromadzenia odpadów oznaczone nazwą i numerem telefonu
przedsiębiorcy odpowiedzialnego za ich odebranie - na imprezach plenerowych oraz sporadycznie do

gromadzenia zwiększonej ich ilości na nieruchomościach;
2. Urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych to:
1)pojemniki o poj. od 1, 0 do 2, 5 m3;
2)worki foliowe oznaczone nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy odpowiedzialnego za ich
odebranie .
3. Urządzenia do gromadzenia pozostałych odpadów zbieranych selektywnie to:
1)szczelne pojemniki o pojemności od 20 do 110l lub worki na zbieranie bioodpadów;
2)szczelne pojemniki na zbieranie baterii;
3)kontenery typowe KP-7 i inne przystosowane do obsługi przez transport specjalistyczny dostarczane
na zamówienie przez podmiot uprawniony do zbierania odpadów budowlanych.
§ 6. 1. Urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów wymienione w rozdziale III § 5 ust. 2 i 3 winny być w
kolorze:
1)niebieskim dla makulatury,
2)żółtym dla plastiku i drobnych opakowań metalowych,
3)zielonym dla szkła opakowaniowego,
4)brązowym dla bioodpadów,
5)czerwonym dla odpadów niebezpiecznych.
2. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w zamykanych i szczelnych, wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, pojemnikach lub kontenerach, z zastrzeżeniem ust. 3, o łącznej minimalnej pojemności:
1)gospodarstwa domowe - co najmniej 40 litrów/osobę/tydzień;
2)szkoły, żłobki, przedszkola- co najmniej 3 litry/osobę/tydzień;
3)szpitale, hotele - co najmniej 10 litrów/każdą przebywającą osobę/tydzień;
4)lokale gastronomiczne - co najmniej 20 litrów/jedno miejsce konsumpcyjne/tydzień;
5)zakłady przemysłowe, rzemieślnicze, usługowe - co najmniej 10 litrów/każdą pracującą osobę/tydzień;
6)rodzinne ogrody działkowe - co najmniej 20 litrów /każdą działkę wchodzącą w skład ogrodu/tydzień –
w okresie od 1 kwietnia do 30 września i 5 litrów poza tym okresem.
3. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się
odbywa, w pojemniki na odpady lub worki foliowe na stelażach oraz w szalety w ilości odpowiedniej do
przewidywanej ilości uczestników imprezy.
4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w logo lub nazwę
przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w zakresie
odbierania odpadów,
numer telefonu
kontaktowego, a pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki dodatkowo w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów.

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości, z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. Podmiot uprawniony, odbierający odpady komunalne, obowiązany jest do odbierania selektywnie
zbieranych odpadów określonych w § 3 pkt.3 .
§ 8. 1. Odpady komunalne z terenu nieruchomości należy usuwać w mieście nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie, a na wioskach nie rzadziej niż raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do przepełnienia
pojemników z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4 i 9 oraz 10.
2. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są, zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504), wszelkie imprezy, wprowadza się
obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy, a także odpadów z nieruchomości
przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba.
3. Odpady budowlane gromadzone w podstawionych przez uprawnioną firmę kontenerach należy
usuwać niezwłocznie po ich napełnieniu oraz niezwłocznie po zakończeniu prac budowlanych.
4. Odpady wielkogabarytowe wystawione w pobliżu pojemników na odpady komunalne usuwane będą
zgodnie z harmonogramem firmy uprawnionej. Koszt odbioru odpadów wielkogabarytowych w ramach
harmonogramu ponosi podmiot uprawniony. W innych terminach odbiór odpadów wielkogabarytowych
odbywa się na zgłoszenie i koszt wytwórcy odpadów.
5. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach - które
uczestniczą w ich zbiórce.
6. Zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne - należy przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu
działalność w zakresie zbierania tej grupy odpadów lub - gromadzić osobno w odpowiednich pojemnikach
rozstawionych na terenie gminy (np. w sklepach, szkołach, na stacjach paliw i klatkach schodowych).
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości odbierany jest:

a) przez przedsiębiorców działających w ramach umowy na odbieranie odpadów komunalnych,
b) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co zużyty sprzęt w ilości
nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu,
c) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (wykaz
punktów, z adresami umieszczony jest na stronie internetowej www.bip.trzebnica.pl oraz
www.eko.trzebnica.pl)
8. Odpady komunalne ulegające biodegradacji:
a) na wsi - po zgłoszeniu podmiotowi uprawnionemu i zapisaniu tego faktu w umowie, właściciel
nieruchomości może składać je w przydomowym kompostowniku; w sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował
składania tych odpadów w przydomowym kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w
odrębny, przeznaczony do tego celu, pojemnik koloru brązowego lub zakupić worki do segregacji,
b) w mieście - w zabudowie jednorodzinnej jak w pkt a,
c) w zabudowie wielorodzinnej - najemca/właściciel lokalu, który podpisał z podmiotem uprawnionym
indywidualną umowę przekazuje je w worku koloru brązowego podmiotowi uprawnionemu lub jeśli takiej
umowy nie podpisał, składa do odrębnego pojemnika koloru brązowego, w który zarządca nieruchomości ją
wyposażył;
9. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji we własnym zakresie i na własne potrzeby
powinno odbywać się w sposób niepowodujący uciążliwości dla użytkowników nieruchomości sąsiednich.
Odpady te zgromadzone w urządzeniach do segregacji należy usuwać nie rzadziej niż raz w tygodniu, tak
aby nie dopuścić do ich zagniwania.
10. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia.
11. Zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia.
12. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów
ściekowych winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni. Usuwanie tych osadów
winno być dokonane przez uprawniony podmiot i odpowiednio udokumentowane.
13. Pojemniki i szalety ustawione do obsługi imprez masowych winny być usunięte najpóźniej w dniu
następnym po zakończeniu imprezy.
ROZDZIAŁ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczony do
składowania na składowiskach odpadów
§ 9. 1. Ustala się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów w ilościach:
1) do 31 grudnia 2013 r. - nie więcej niż 50% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w w
stosunku do masy odpadów wytworzonych 1995 r.;
2) do 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji w
stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.
2. Obowiązek ustalony w ust. 1 realizują podmioty uprawnione.
ROZDZIAŁ VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 10. 1. Gmina poprzez podmioty uprawnione zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców
zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych.
2. Warunki odbioru zapisane winny być w umowach zawieranych pomiędzy właścicielami
nieruchomości a podmiotem uprawnionym.
3. Zapisy zawartych umów muszą być zgodne z niniejszym regulaminem oraz uchwałą rady Miejskiej w
Trzebnicy w zakresie wymagań, jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
4. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do stacji
zlewnej przy oczyszczalni ścieków w Trzebnicy przy ul. Milickiej 47 lub innej działającej legalnie.
ROZDZIAŁ VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11. 1. Właściciel lub opiekun zwierzęcia zobowiązany jest utrzymywać je w taki sposób, aby nie
stwarzać zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować
szkód i uciążliwości dla otoczenia.
2. Właściciele utrzymywanych w lokalach mieszkalnych, jako zwierzęta domowe, ssaków, gryzoni,
ptaków, gadów, płazów i owadów oraz pajęczaków są zobowiązani do zapobiegania ich wydostaniu się na
zewnątrz lokalu, dotyczy to w szczególności egzotycznych zwierząt jadowitych i drapieżnych.
3. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane są do:
utrzymywania zwierząt na terenie nieruchomości w warunkach gwarantujących zachowanie ładu,
porządku i bezpieczeństwa oraz przestrzegania norm współżycia sąsiedzkiego,
2)
trzymania psów w kojcach, a jeżeli biegają luzem, ogrodzenie winno uniemożliwiać wydostanie się ich
na zewnątrz. W widocznym miejscu powinna być umieszczona tabliczka ostrzegawcza.
4. Zobowiązuje się posiadaczy psów do zaopatrzenia ich w obrożę z identyfikatorem umożliwiającym
ustalenie miejsca zamieszkania właściciela zwierzęcia. Z obowiązku tego zwolnieni są posiadacze psów,
którzy oznakowali zwierzę za pomocą elektronicznego mikrochipa.
1)

§ 12. 1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach odosobnionych, sporadycznie uczęszczanych przez ludzi, i
pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem.
2. Psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w
stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu;
3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usuwania spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach wspólnego użytku, a także na
terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce itp.
Zanieczyszczenia (odchody) spowodowane przez zwierzęta należy umieszczać w specjalnych koszach
rozmieszczonych na terenie gminy.
4. Zabrania się:
1) wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci;
2)
utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych zwierząt domowych w
ilościach stwarzających uciążliwości dla mieszkających w tych budynkach ludzi;
3)
kąpieli psów i innych zwierząt domowych w fontannach.
§ 13. 1. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych będą wyłapywane i umieszczane w
schronisku dla bezdomnych zwierząt, z którym aktualnie Gmina będzie miła podpisaną umowę lub w miarę
możliwości w kojcach będących własnością gminy zlokalizowanych na jej terenie.
2. Wyłapane psy będą zwracane właścicielom.
§ 14. Właściciel psa zobowiązany jest do niezwłocznego udokumentowania na żądanie organu
kontrolującego, faktu rejestracji psa oraz zaszczepienia psa przeciwko wściekliźnie. W przypadku braku
możliwości przedstawienia stosownych dokumentów w trakcie kontroli, właściciel psa jest zobowiązany do
przedłożenia ich w terminie i w miejscu określonym przez kontrolującego.

ROZDZIAŁ VIII
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich
§ 16 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej w mieście Trzebnica.
2. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w gołębnikach w przypadku spełnienia przez osobę utrzymującą
gołębie następujących warunków:
a) posiadania prawa władania nieruchomością lub częścią nieruchomości, na której utrzymywane są
gołębie. W przypadku najmu lub dzierżawy nieruchomości, osoba utrzymująca gołębie powinna
posiadać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na wykorzystanie jej na cele związane
z utrzymywaniem gołębi;
b) utrzymywania gołębi w taki sposób, aby nie powodowało to uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości jak na przykład: hałas, odór (smród, fetor), zanieczyszczenie terenu itp.;
c) niezwłocznego usuwania wszelkich nieczystości związanych z utrzymywaniem gołębi.
3. Utrzymywanie pszczół na terenie nieruchomości może mieć miejsce tylko za zgodą właścicieli
nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości na obszarze całej gminy Trzebnica. Za
prawidłowe, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności przeprowadzenie deratyzacji odpowiada
właściciel nieruchomości.
2. Ustala się, że obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana będzie w miesiącu kwietniu i listopadzie
każdego roku.
3. W razie konieczności wynikających z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych lub
innych Burmistrz Gminy Trzebnica w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
może zarządzić przeprowadzenie dodatkowej deratyzacji w innych terminach niż określone w ust. 2
4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
ROZDZIAŁ X
Postanowienia końcowe
§ 18. W celu podniesienia ogólnej estetyki gminy, Burmistrz organizować będzie konkursy oraz
okresowe kontrole inspirujące podnoszenie stanu czystości i porządku, ładu i wyglądu estetycznego
nieruchomości.

