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Uchwała Nr XXXIX/206/2006 
Rady Miejskiej 

w Głuszycy 
 

z dnia 23 lutego 2006 r. 
 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) 
oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ) 
Rada Miejska w Głuszycy u c h w a l a, co następuje: 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY GŁUSZYCA 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

 § 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących 
terytorialnie w skład gminy Głuszyca jak równieŜ dla zapewnienia ochrony jej terenów  
i środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się 
do stosowania na zasadzie powszechnie obowiązujących przepisów gminnych niniejszy 
regulamin dotyczący zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych  
i płynnych, utrzymania porządku i czystości, utrzymanie zwierząt domowych i gospodarskich, 
zwany dalej „Regulaminem”. 
 § 2. Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i stosowane w zgodzie  
w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz.U. Nr236, poz. 2008) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r.  
o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn zm.). 
 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 
 1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r.  
     o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) 
 2) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to właścicieli nieruchomości  
     w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a takŜe  
     kierowników budów, uŜytkowników nieruchomości i obiektów przeznaczonych do celów  
     handlowych, gastronomicznych i innych celów gospodarczych, jak teŜ nieruchomości  
     i obiektów uŜyteczności publicznej, w tym przedsiębiorców uŜytkujących tereny i obiekty  
     słuŜące komunikacji publicznej, 
 3) odpadach komunalnych drobnych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze  
     względu na swoje rozmiary i masę mogą być gromadzone w typowych pojemnikach  
     stanowiących wyposaŜenie nieruchomości, 
 4) odpadach ulegających biodegradacji – naleŜy rozumieć przez to odpady, które ulegają    
     rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (np. odpady  
     kuchenne - organiczne, odpady zielone, papier i tektura nieopakowaniowe, opakowania  
     z papieru i tektury), 
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 5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady   
     komunalne, które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane        
     w typowych pojemnikach stanowiących wyposaŜenie nieruchomości, (np.: meble, sprzęt  
     gospodarstwa domowego, itp.), 
 6) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje  
     pochodzenie, skład chemiczny lub biologiczny, ilość i inne właściwości stanowią  
     zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi, albo środowiska, 
 7) ściekach bytowych – rozumie się przez to ścieki powstające w wyniku ludzkiego  
     metabolizmu oraz funkcjonowania gospodarstw domowych, lub ścieki o podobnym  
     charakterze powstające  poza gospodarstwami domowymi, 
 8) surowcach wtórnych – rozumie się przez to części wyselekcjonowane z odpadów  
     komunalnych, nadające się  do gospodarczego wykorzystania materiałowego lub  
     energetycznego, a w szczególności papier, tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 
 9) podmiotach uprawnionych – rozumie się przez to zakład będący miejską jednostką  
     organizacyjną lub przedsiębiorcę, posiadającego wydane przez Burmistrza Miasta  
     Głuszycy zezwolenia na wykonanie usług w tym zakresie: zbierania i transportu odpadów  
     komunalnych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, opróŜniania  
     zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
 10) zwierzętach domowych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie    
       przebywające wraz z człowiekiem (np. psy i koty), 
 11) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to konie, bydło, owce, kozy,  trzodę  
       chlewną, króliki, drób, pszczoły, itp. 
 

Rozdział II 

OBOWIĄZKI WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI  
W ZAKRESIE UTRZYMANIA PORZ ĄDKU I CZYSTO ŚCI 

  § 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania porządku, czystości 
oraz naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości. 

 
§ 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek: 

 1) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a w szczególności odpadów  
     opakowaniowych: ze szkła, z tworzyw sztucznych, z papieru i tektury, a takŜe opakowań  
     metalowych,  
 2) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników połoŜonych wzdłuŜ  
     nieruchomości,  
 3) usuwania sopli i nawisów śnieŜnych z budynków niezwłocznie po ich pojawieniu się, 
 4) obowiązek uprzątnięcia chodnika i innych części nieruchomości słuŜących do uŜytku  
     publicznego ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie 
     powodujące zakłóceń w ruchu pieszych oraz podjęcie działań likwidujących gołoledź. 
 5) obowiązki określone w pkt 2 i 3 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych   
      podmiotów odpowiedzialnych za oczyszczenie chodników, 
 6) właściciele nieruchomości winni utrzymywać w naleŜytym stanie tereny zielone  
     wchodzące w skład nieruchomości poprzez: 
     a) koszenie trawników, 
     b) usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy, 
     c) przycinanie drzew, krzewów i Ŝywopłotów, 
     d) usuwanie innych nieczystości. 
 7) do obowiązków właścicieli nieruchomości naleŜy pielęgnowanie zieleni przyległej do   
     nieruchomości, połoŜonej między nieruchomością a chodnikiem. Utrzymanie zieleni  
     usytuowanej w chodniku lub pomiędzy chodnikiem a jezdnią naleŜy do zarządcy drogi. 
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 8) właściciele nieruchomości mają obowiązek ustawiania na nich pojemników do  
     gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróŜniania, w sposób zapobiegający  
     przepełnieniu. 
 9) na utwardzonych powierzchniach nieruchomości dopuszcza się: 
     a) mycie samochodów  pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki odprowadzane są   
         do komunalnej sieci kanalizacyjnej albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym;   
         zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi oraz cieków i zbiorników  
         wodnych,           

b) doraźne naprawy i regulacje samochodów, pod warunkiem, Ŝe powstające odpady będą  
    gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych, natomiast zabronione jest (poza 
    wyspecjalizowanymi zakładami) prowadzenie napraw blacharskich, lakierniczych oraz  
    wymiany płynów eksploatacyjnych. 

 
Rozdział III 

OBOWIĄZKI WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI W ZAKRESIE GROMADZENIA, 
SEGREGACJI I USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
 § 6.1 Odpady komunalne drobne powinny być gromadzone na terenie nieruchomości 
jedynie w typowych (zamkniętych i szczelnych) pojemnikach przystosowanych do opróŜniania 
przy pomocy standardowego taboru asenizacyjnego uŜytkowanego przez podmiot uprawniony. 
 2. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz 
typowych pojemników lub kontenerów, mogą być uŜywane odpowiednio oznaczone worki 
udostępniane przez podmiot uprawniony, z którą właściciel nieruchomości zawarł umowę  
o odbieraniu odpadów komunalnych. 
 3. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposaŜenie jej w urządzenia słuŜące  
do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierŜawienie  
od podmiotu uprawnionego lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z ww. podmiotem. 
 4. Liczba i wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować 
ciągłość gromadzenia odpadów powstających na terenie nieruchomości. 
 5. Pojemnik winien zapewniać uniemoŜliwianie wysypywania lub wylewania 
odpadów na powierzchnię terenu. 
 6. Pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych winien być oznakowany  
w sposób umoŜliwiający identyfikację właściciela pojemnika 
 7. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych: 
 1) na terenie nieruchomości  - 60l. 
 2) na drogach publicznych    - 10l.  
 8. Pozbywanie się odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie 
wielorodzinnej lub zabudowanymi budynkami uŜyteczności publicznej i zamieszkania 
zbiorowego winno odbywać się z częstotliwością nie mniejszą niŜ raz w tygodniu, a z innych 
nieruchomości z częstotliwością nie mniejszą niŜ raz na dwa tygodnie na terenie miasta, a na 
terenie wsi nie mniejszą niŜ raz w miesiącu. 
 9. Kosze uliczne w centralnych rejonach Głuszycy i wsi sołeckich gminy Głuszyca 
powinny być opróŜniane 1 raz w tygodniu. 
 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady  
w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez 
przeszkód i powodowania zagroŜeń dla zdrowia uŜytkowników, a w szczególności ma 
obowiązek utrzymywania ich w czystości i dezynfekowania. Zabiegi mycia i dezynfekcji 
powinny być prowadzone w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska. 
 11. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: gorącego popiołu i ŜuŜla, 
gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych oraz odpadów 
przemysłowych. 
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 12. Pojemniki powinny być ustawione: 
 1) w miejscach utwardzonych o równej nawierzchni, 
 2) łatwo dostępnych dla mieszkańców jak i pracowników podmiotu uprawnionego, 
 3) w sposób nie powodujący utrudnień uŜytkownikom drogi i właścicielom innych  
     nieruchomości. 
 13. Zabrania się ustawiania pojemników na chodnikach, w pasie zieleni oraz na jedni. 
  14. Miejsce ustawienia pojemników, drogi dojścia i miejsce wystawienia pojemników 
do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z podmiotem 
uprawnionym. 
 15. JeŜeli na terenie nieruchomości powstają takŜe odpady inne niŜ komunalne,  
to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady 
gospodarowania takimi odpadami określają odrębne przepisy. 
 16. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na 
terenie danej nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, 
nie mogą być gromadzone w pojemnikach słuŜących gromadzeniu odpadów komunalnych. 
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy. 
 17. Odpady remontowe, poza granicami placu budowy naleŜy gromadzić w osobnych 
pojemnikach. 
 18.Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym 
miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości 
przez osoby do tego uprawnione i usuwanie jak najszybciej w terminach uzgodnionych  
z firmą wywozową lub podmiotem zajmującym się ich utylizacją. 
 19.Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają 
obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia 
odpadów, a takŜe szaletów przenośnych. 
 20.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania odpadów i innych 
zanieczyszczeń z terenu nieruchomości, w tym takŜe z jej niezabudowanej części (podwórza, 
bramy, przejścia, zieleńca itp.). 
 21. Koszty usunięcia niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów budowlanych, 
wielkogabarytowych oraz odpadów specyficznych (np. wraków samochodowych) ponoszą 
wytwórcy i posiadacze odpadów, w myśl zasady – „zanieczyszczający płaci”. 
 22. Właściciele nieruchomości połoŜonych na terenach wiejskich oraz miejskich                    
z zabudową jednorodzinną powinni kompostować we własnym zakresie odpady ulegające 
biodegradacji, szczególnie zaś odpady pochodzenia roślinnego. Kompostowane powinno być 
prowadzone z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego,  
w sposób nie ograniczający interesów osób trzecich. 
 23. Ogranicza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji na komunalnych 
składowiskach odpadów (w stosunku do 1995 r.) do następujących poziomów całkowitej 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 
 1) do nie więcej niŜ 75 % wagowo – w końcu 2010 roku, 
 2) do nie więcej niŜ 50 % wagowo – w końcu 2013 roku, 
 3) do nie więcej niŜ 35 % wagowo – w końcu 2020 roku. 
 24. Zabrania się spalania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących  
z działalności gospodarczej - na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych obiektów 
budowlanych, w tym budynków mieszkalnych. 
 25. Dopuszcza się spalanie poza instalacjami i urządzeniami do tego celu 
przeznaczonymi, jedynie resztek roślinnych, które ze względu na swoje cechy (np. poraŜenie 
przez choroby i szkodniki) nie mogą być kompostowane. Spalanie moŜliwe jest wyłącznie 
pod warunkiem nie stwarzania zagroŜenia powstania poŜaru oraz nie ograniczenia korzystania 
z nieruchomości sąsiednich. 
 26. Zabrania się wyrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących  
z gospodarstw domowych i działalności gospodarczej.      



 5 

 27. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór 
odpadów oraz do udzielenia podmiotowi uprawnionemu informacji niezbędnych dla ustalenia 
treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymaganiami określonymi  
w niniejszym Regulaminie. 
 28. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania zgodnego  
z przepisami usuwania odpadów komunalnych przez okazanie umów i faktur (rachunków)  
za takie usługi upowaŜnionym pracownikom samorządowym. 
 29. Faktury stwierdzające opłacenie wywozu odpadów powinny być przechowywane 
przez dwa lata od daty ich wystawienia. 
 30. W przypadku gdy właściciele nieruchomości nie udokumentują korzystania  
z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie, obowiązki 
przejmuje w trybie zastępczego wykonania - gmina. 
 31. Zabrania się wyrzucania i składowania odpadów poza wyznaczonymi obiektami. 
 32. Gmina stwarza warunki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,  
w tym szczególnie odpadów opakowaniowych w celu osiągnięcia załoŜonych w planie 
gospodarki odpadami poziomów odzysku i recyklingu.  
 33. W celu zagospodarowania moŜliwie największej ilości surowców wtórnych, 
podmioty uprawnione prowadzące wywóz odpadów komunalnych, w porozumieniu z gminą, 
mogą ustawić specjalne, stosownie oznakowane pojemniki przeznaczone do selektywnej 
zbiórki surowców wtórnych.  
 34. Zbiórka surowców wtórnych moŜe odbywać się równieŜ w systemie workowym, 
szczególnie na terenach wiejskich. 
 35. Gospodarstwa domowe mogą zostać bezpłatnie wyposaŜone w kolorowe worki 
foliowe, w których mieszkańcy są zobowiązani segregować odpady według poszczególnych 
rodzajów. Odbiór worków odbywać się będzie według ustalonego harmonogramu lub po 
uprzednim powiadomieniu uŜytkowników. 
 36. Odbiór surowców wtórnych odbywa się bezpłatnie, a własność tych materiałów 
przechodzi na jednostkę wywozową z chwilą pozostawienia tych odpadów w miejscach 
przeznaczonych do tego celu. Zabrania się zabierania tych surowców osobom nieupowaŜnionym. 
 37. W celu przyjmowania do powtórnego wykorzystania jak największej ilości surowców 
wtórnych wykonujący usługę (alternatywnie: władze gminy) zorganizują i prowadzić będą 
intensywną i szeroką akcję edukacyjną. 
 38. Zbieranie i wywóz odpadów pozostałych po segregacji odbywa się na zasadach 
określonych w niniejszym Regulaminie. 

 
Rozdział IV 

OBOWIĄZKI WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI NIESKANALIZOWANYCH 

 
 § 7.1 Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub wykorzystywane  
na cele działalności gospodarczej i nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być 
wyposaŜone w szczelne, bezodpływowe zbiorniki (szamba) przeznaczone do gromadzenia 
ścieków lub lokalną (przydomową) oczyszczalnię ścieków. 
 2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników  
i oczyszczalni ścieków, o których mowa w pkt. 1, określają stosowne przepisy. 
 3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością  
i w sposób gwarantujący, Ŝe nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego 
przepełnienia, a takŜe zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. 
 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług podmiotu 
uprawnionego na wywóz nieczystości ciekłych. 
 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania zgodnego z przepisami 
nieczystości ciekłych przez okazanie umów i dowodów opłat za takie usługi. 
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Rozdział V 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJ ĄCYCH ZWIERZ ĘTA DOMOWE 

 
 § 8.1 Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów, kotów i innych zwierząt 
domowych zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, mającej na celu 
ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku. 
 2. Obowiązkiem właściciela jest oznakowanie psa znakiem identyfikacyjnym, 
opłacenie naleŜnego podatku, systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, a takŜe 
uzyskanie stosownego zezwolenia Burmistrza Miasta na utrzymywanie psa rasy uznawanej  
za agresywną. 
 3. Zabrania się: 
 1) pozostawienia zwierząt bez dozoru, jeŜeli zwierzę to nie jest naleŜycie uwiązane lub nie   
     znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym, w sposób  
     uniemoŜliwiający samodzielne wydostanie się z niego zwierzęcia, 
 2) wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów uŜytku publicznego, placówek  
     handlowych lub gastronomicznych, na tereny przeznaczone do zabawy dla dzieci  
     (w szczególności do piaskownic i na place zabaw) - w odniesieniu do obiektów  
     sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych sprawy te normuje regulamin porządkowy  
     właściciela lub zarządcy nieruchomości, 
 3) dopuszczania do uszkadzania lub niszczenia przez zwierzęta roślinności na terenach  
      przeznaczonych do uŜytku publicznego, 
 4) szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w których mogą stać się niebezpieczne  
     dla ludzi i innych zwierząt. 
 4. Zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości 
naleŜycie ogrodzonej, w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający 
dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeŜeniem oraz 
takŜe w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, Ŝe pies ma kaganiec, a właściciel 
(opiekun) ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
 5. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenia 
spokoju bądź spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub szczekaniem psa. 

6. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do niezwłocznego 
usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów uŜytku 
publicznego, w tym z klatek schodowych, parkingów, podwórek, chodników, ulic, placów, 
skwerów, zieleńców, parków, itp. 

7. Pomieszczenia (kojce, budy itp.) dla psów powinny być lokalizowane w sposób  
i miejscu nie mającym niekorzystnego wpływu na najbliŜsze otoczenie. 

8. W lokalach budynków wielomieszkaniowych mogą być przetrzymywane psy, które 
swoim zachowaniem nie zakłócają spokoju. 

9. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność 
za szkody, zagroŜenia i uciąŜliwości spowodowane ich zachowaniem. 

 
Rozdział VI 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH 
NA TERENACH WYŁ ĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

 § 9.1 Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zakazuje się produkcji towarowej 
zwierząt gospodarskich.  

 2. Zakaz ten dotyczy szczególnie terenów zwartej zabudowy, a takŜe terenów, na 
których zlokalizowane jest budownictwo wielomieszkaniowe oraz terenów, na których 
usytuowane są budynki uŜyteczności publicznej. 
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 3. Na pozostałych terenach nie wymienionych powyŜej dopuszcza się utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich (na własny uŜytek)  pod następującymi warunkami: 
 1) uzyskania zgody na ich utrzymanie od właścicieli nieruchomości sąsiednich oraz     
     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
 2) posiadania budynków słuŜących do chowu zwierząt zgodnie z ustawą prawo budowlane,   
     szczególnie w zakresie zachowania prawidłowej odległości od   sąsiednich nieruchomości, 
 3) chów zwierząt nie będzie powodował w jakikolwiek sposób uciąŜliwości dla mieszkańców  
     sąsiednich nieruchomości oraz nie będzie powodował zanieczyszczenia środowiska. 
 4. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 5 m  
od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały 
korzystania z nieruchomości sąsiednich. 
 

Rozdział VII 

OBOWIĄZKI WŁA ŚCICIELI NIERUCHOMO ŚCI DOTYCZ ĄCE DERATYZACJI 

 
 § 10.1 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę 
potrzeb deratyzacji na terenie swoich nieruchomości.  
 2. Miejsce i termin obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta Głuszycy  
w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wałbrzychu. 

 
Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 § 11. Traci moc uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28.12.2002 r. 
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca. 
 
 § 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Głuszycy.  
 
 § 13. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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UZASADNIENIE 

 
do uchwały Nr XXXIX/206/2006 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 23 lutego 2006 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Głuszyca 
 

Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku             
w gminach zobowiązuje Rady gmin do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie Gminy. 
Obowiązująca uchwała Nr III/18/2002 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 28 grudnia 2002 r     
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Głuszyca w wyniku zmian w ustawie nie spełnia tych wymogów i dlatego zaszła konieczność 
podjęcia nowej uchwały. 
Załączony projekt uchwały został sporządzony na podstawie obowiązujących przepisów,  
a w szczególności art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i zaopiniowany 
przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu ( pismo z dnia 
03.02.2006 r. znak- PSSE/HK/525-05-03/PT/06 – opinia pozytywna bez zastrzeŜeń ).   
 


