UCHWAŁA NR XXVII/191/16
RADY MIEJSKIEJ GÓRY
z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Góra.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Góra;
2)
podmiocie uprawnionym – naleŜy przez to rozumieć podmiot, z którym gmina posiada
podpisaną umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3)
regulaminie – naleŜy przez to rozumieć regulamin utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Góra.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
swojej nieruchomości poprzez:
1)
wyposaŜenie nieruchomości w opisane w rozdziale 4 pojemniki, słuŜące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2)
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w
rozdziale 3,
3)
przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych (zmieszanych),
podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru, w terminach wyznaczonych
harmonogramem;
4)
usuwanie, poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie nieruchomości w naleŜytym stanie
sanitarno-higienicznym;
5)
niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budowy lub remontu lokalu, bądź
budynku;
6)
gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz podpisanie,
umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych, w przypadku nieruchomości nie podłączonych do sieci kanalizacji
sanitarnej;
7)
oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
8)
podpisanie umowy na opróŜnianie osadnika, w przypadku nieruchomości podłączonej
do przydomowej oczyszczalni ścieków;
9)
uprzątnięcie bez zbędnej zwłoki błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości słuŜącej do uŜytku publicznego, poprzez zgromadzenie ich w miejscu

niepowodującym zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów niezagraŜający istniejącej
roślinności oraz umoŜliwiający odpływ wód do istniejącej kanalizacji deszczowej;
10) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi
i warsztatami naprawczymi, wyłącznie pod warunkiem, Ŝe:
a)
odbywać się to będzie na utwardzonej powierzchni, w granicach
nieruchomości,
a powstające ścieki będą odprowadzane do kanalizacji
sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym,
b)
będzie się to odbywało bez uciąŜliwości dla sąsiednich posesji,
c)
odpady powstające podczas doraźnych napraw, będą gromadzone
w pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazywane uprawnionemu
podmiotowi.

1)
2)
3)
4)
5)

§ 4. Na terenie gminy zabrania się:
umieszczania w pojemnikach na odpady zmieszane frakcji odpadów objętych
selektywną zbiórką odpadów komunalnych;
samodzielnego wywoŜenia i wysypywania odpadów komunalnych;
spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
samodzielnego opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości lub przez podmiot nie posiadający stosownego zezwolenia.

Rozdział 3
Zasady selektywnej zbiórki odpadów
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych zobowiązani są do
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje:
1) papier;
2) tworzywa sztuczne;
3) szkło bezbarwne;
4) szkło kolorowe;
5) odpady zielone;
6) odpady wielomateriałowe;
7) metal;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe;
9) zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble inne odpady wielkogabarytowe;
11) baterie i akumulatory;
12) opony;
13) przeterminowane leki;
14) chemikalia.
§ 6. 1. Papier gromadzony jest w pojemnikach koloru niebieskiego, do którego wrzuca
się: opakowania z papieru i tektury, gazety, ksiąŜki, zeszyty, papier, kartony, pudełka. Do
pojemnika tego nie wrzuca się opakowań po napojach, mleku, sokach, papieru zabrudzonego,
zatłuszczonego, lakierowanego lub foliowanego, tapet, kalki, a takŜe artykułów higienicznych
(pieluchy, chusteczki, podpaski).
2. Tworzywa sztuczne oraz opakowania metalowe po produktach spoŜywczych
gromadzi się w pojemnikach koloru Ŝółtego lub pojemnikach ocynkowanych siatkowych, do

których wrzuca się odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, zgniecione butelki
z tworzywa sztucznego, nakrętki z tworzywa sztucznego, opakowania wielomateriałowe oraz
opakowania metalowe po produktach spoŜywczych. Do pojemników tych nie wrzuca się
butelek i pojemników z zawartością, innych odpadów z tworzyw sztucznych, pojemników po
smarach i olejach oraz opakowań po lekach.
3. Szkło bezbarwne gromadzi się w pojemnikach koloru białego, do którego wrzuca się
szklane bezbarwne odpady opakowaniowe bez nakrętek (butelki, słoiki itp.). Do pojemnika
tego nie wrzuca się innego szkła gospodarczego (np. talerze), szyb samochodowych
i okiennych, stłuczki szklanej (zbite lustra, porcelana, kryształy itp.), butelek i innych
pojemników szklanych z zawartością, a takŜe Ŝarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
oraz ekranów telewizorów i komputerów.
4. Szkło kolorowe gromadzone jest w pojemnikach koloru zielonego, do którego wrzuca
się szklane kolorowe odpady opakowaniowe bez nakrętek (butelki, słoiki itp.). Do pojemnika
tego nie wrzuca się innego szkła gospodarczego (np. talerze), szyb samochodowych
i okiennych, stłuczki szklanej (zbite lustra, porcelana, kryształy itp.), butelek i innych
pojemników szklanych z zawartością, a takŜe Ŝarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych
oraz ekranów telewizorów i komputerów.
5. Odpady zielone gromadzone są w pojemnikach koloru brązowego, do którego wrzuca
się skoszoną trawę, liście, ścinki Ŝywopłotowe, drobne gałęzie, odpady zielone z ogrodów
i parków. Do pojemnika tego nie wrzuca się innych odpadów ulegający biodegradacji.
§ 7. Odpady gromadzone w workach i pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych muszą być opróŜnione i czyste.
§ 8. Odpady wymienione w § 5 ust. 2 pkt 1-6 odbierane są od właścicieli nieruchomości
przez podmiot uprawniony, z częstotliwością określoną w Rozdziale 5.
§ 9. Odpady komunalne zebrane selektywnie wytworzone ponad limit określony uchwałą
Rady Miejskiej Góry w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
dostarczane są przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
§ 10. Metal, z wyłączeniem opakowań metalowych po produktach spoŜywczych, odpady
budowlane i rozbiórkowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, baterie i akumulatory, opony, przeterminowane leki i chemikalia,
właściciele nieruchomości przekazują samodzielnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
§ 11. W przypadku odpadów zielonych, w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej,
właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika pod warunkiem,
Ŝe jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu.
Rozdział 4
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 12. 1. Z zastrzeŜeniem § 13, pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w gminie są:
1) pojemniki na odpady zmieszane o poj. 110 l, 120 l, 1100 l;
2) kontenery na odpady zmieszane o pojemności od 6 m3 do 12 m3;
3) worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 120 l;
4) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o poj. 1100 l.
2. Pojemniki do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości muszą być zgodne
z Normami Polskimi. Ponadto pojemniki o pojemności 110 l i 1100 l muszą być
przystosowane do grzebieniowych systemów załadowczych, a kontenery do bramowych
systemów załadowczych.
3. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów zmieszanych wynosi 110 l,
a w przypadku zwartej zabudowy wielorodzinnej, gdy nie ma moŜliwości gromadzenia
odpadów w pojemnikach 110 l, minimalna pojemność pojemników wynosi 1100 l.
4. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów z terenu nieruchomości
w sposób selektywny wynosi dla worka foliowego 120 l, a w przypadku zwartej zabudowy
wielorodzinnej, gdy nie ma moŜliwości gromadzenia odpadów w workach, minimalna
pojemność pojemników wynosi 1100 l.
5. W pojemniki na odpady zmieszane właściciel nieruchomości musi zaopatrzyć się we
własnym zakresie; worki i pojemniki na odpady zbierane selektywnie zapewnia Gmina Góra
poprzez podmiot uprawniony, jako usługę dodatkową.
6. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki i pojemniki w miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania określone w § 22 i § 23
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych,
jakim
powinny
odpowiadać
budynki
i
ich
usytuowanie
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
§ 13. 1. Pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych są
kosze uliczne.
2. Minimalna pojemność kosza ulicznego wynosi 35 l.
3. Kosze uliczne ustawiane są na drogach publicznych w granicach miejscowości.
4. Odległość pomiędzy koszami ulicznymi nie moŜe być większa niŜ 150 m.
5. Na przystankach komunikacji kosze naleŜy usytuować pod wiatą, a jeŜeli jej nie ma,
w najbliŜszym sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§ 14. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady
komunalne w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego
dezynfekowania, nie rzadziej niŜ jeden raz w roku. Właściciel nieruchomości obowiązany jest
takŜe do utrzymania porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych.

Rozdział 5
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
§ 15. 1. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:
a) raz w tygodniu – z terenu miasta Góra,

b) co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra;
2) w pozostałych miesiącach:
a) nie rzadziej niŜ dwa razy w miesiącu – dla nieruchomości wielorodzinnych, na
których odpady gromadzone są w pojemnikach większych niŜ 0,11 m3 ,
b) raz w tygodniu – dla pozostałych nieruchomości zamieszkałych w mieście Góra,
c) co dwa tygodnie – z terenu wiejskiego gminy Góra.
2. Ustala się następującą minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:
1) z terenu miasta raz w tygodniu;
2) z obszaru wiejskiego nie rzadziej niŜ 2 razy w miesiącu.
3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: makulatura, tworzywa sztuczne
i opakowania metalowe po produktach spoŜywczych, szkło bezbarwne, szkło kolorowe
odbierane będą:
1) z nieruchomości zamieszkałych - wielorodzinnych, o których mowa w ust.1 pkt. 1 – po
wypełnieniu gniazd poszczególnych pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niŜ raz w miesiącu;
2) z nieruchomości zamieszkałych (pozostałych) – jeden raz w miesiącu;
3) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu, a w przypadku pojemników, po
ich wypełnieniu.
4. Odpady zielone zbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada
z częstotliwością:
1) raz na dwa tygodnie z terenu nieruchomości jednorodzinnych w mieście Góra,
2) raz w miesiącu z terenu nieruchomości z obszaru wiejskiego gminy Góra.
4 a. Odpady zielone w postaci choinek zbierane będą w styczniu w terminie podanym do
publicznej wiadomości, co najmniej na 7 dni przed zbiórką.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, a takŜe zuŜyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny odbierane będą dwa razy do roku, w odstępie co najmniej 5 miesięcy.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez
uprawniony podmiot.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, na czas odbioru tych odpadów. JeŜeli nie ma moŜliwości
wjazdu na teren nieruchomości lub gdy wjazd jest utrudniony, pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych naleŜy wystawić, najpóźniej o godz. 7.00, w dniu odbioru
odpadów, wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów, na chodnik lub ulicę
bezpośrednio przy wejściu na teren nieruchomości.
§ 17. Odpady z miejsc uŜytku publicznego usuwane są nie rzadziej niŜ dwa razy
w miesiącu.
§ 18. 1. Właściciel nieruchomości nie przyłączonej do sieci kanalizacji sanitarnej, ani nie
wyposaŜonej w przydomową oczyszczalnię ścieków jest zobowiązany do opróŜniania
zbiornika bezodpływowego z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do jego
przepełnienia, nie rzadziej niŜ raz w roku.

Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do ograniczania ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych.
2. Podmiot uprawniony zobowiązany jest do zapewnienia takiego sposobu odbioru
odpadów zbieranych selektywnie, który nie powoduje ich mieszania się w czasie transportu.
§ 20. Właściciele nieruchomości, którzy korzystają z przydomowych kompostowników
mają obowiązek złoŜyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Ochrony
Środowiska, oświadczenie o posiadaniu i uŜytkowaniu kompostownika.

Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 21. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostroŜności, zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub
uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów uŜytku publicznego.
§ 22. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy naleŜy:
1)
wyprowadzanie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w
inny sposób zagraŜający otoczeniu – w nałoŜonym kagańcu;
2)
zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości, moŜe mieć miejsce
jedynie
w sytuacji, gdy nieruchomość
jest ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej
opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej
tabliczką ze stosownym ostrzeŜeniem;
3)
posiadanie przez właścicieli lub osoby pod nadzorem, których
wyprowadzany jest pies akcesoriów do sprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez
psy np.: chwytak, łopatkę, woreczki, torebki do psich odchodów.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących pozostałe zwierzęta domowe naleŜy:
1)
stały i skuteczny dozór;
2)
niewprowadzanie zwierząt do obiektów uŜyteczności publicznej, z
wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp.,
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;
3)
niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw dla dzieci,
piaskownic dla dzieci, itp.;
4)
natychmiastowe usuwanie przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do uŜytku
publicznego,
a w szczególności na chodnikach, ulicach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.,
nieczystości te umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi
torbach, mogą być wrzucane w komunalnych urządzeniach słuŜących do zbierania
odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników.

Rozdział 8
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 23. 1. Zakazany jest chów zwierząt gospodarskich na terenie miasta Góra, w obrębie
nieruchomości połoŜonych przy ulicach: Aleja Jagiellonów, Armii Krajowej, Bojowników
o Wolność i Demokrację, Bukowa, Brzozowa, Cisowa, Bolesława Chrobrego, Jaroslawa
Dąbrowskiego, Dąbrówki, Xawerego Dunikowskiego, Józefa Hawrysza, Augusta Herbsta,
Jarzębinowa, Jodłowa, os. Kazimierza Wielkiego, Klonowa, ks. Henryka Konarskiego,
Janusza Korczaka, Kosynierów, Tadeusza Kościuszki, Kwiatowa, 11 Listopada, Leśna, gen.
Antoniego Madalińskiego, Mała, Jana Matejki, os. Mieszka I, Modrzewiowa, Gabriela
Narutowicza, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Paderewskiego, Piastów, Marszałka
Józefa Piłsudskiego, Platanowa, Podwale, Poznańska, Racławicka, Mikołaja Reja,
Starogórska, Staromiejska, ks. Piotra Ściegiennego, Świerkowa, Świętosławy, Targowa,
Tomasza Wawrzeckiego, Wolności, Wrocławska nr 1 – 3, os. Zacisze, Ludwika Zamenhofa,
Zaułek i Stefana śeromskiego.
2. Na obszarze niewymienionym w ust. 1, na terenie miasta Góra chów zwierząt
gospodarskich jest dozwolony:
1)
wyłącznie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych;
2)
z zachowaniem ochrony interesów osób trzecich;
3)
pod warunkiem przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz sanitarnoepidemiologicznych.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 24. 1. Obszarem podlegającym obowiązkowej deratyzacji jest teren Gminy Góra.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości,
administratorach budynków, zarządcach i najemcach budynków i lokali uŜytkowych,
produkcyjnych, handlowych, usługowych, wysypisk odpadów, gospodarstw rolnych oraz
innych nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Góra.
3. Obowiązkowe przeprowadzanie deratyzacji ustala się na miesiąc kwiecień kaŜdego
roku w miejscach i pomieszczeniach takich, jak: altany, boksy przeznaczone na pojemniki do
zbierania odpadów, szopy, zsypy i komory zsypowe, piwnice, korytarze, pomieszczenia
węzłów cieplnych.
4. Poza terminem o którym mowa w ust. 3, w przypadku wystąpienia gryzoni właściciel
nieruchomości, na której one wystąpiły ma obowiązkowo przeprowadzić deratyzację.
5. Po zakończeniu akcji deratyzacji naleŜy pozostające resztki trucizny usunąć.

Rozdział 10
Postanowienia końcowe
§ 25. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Góry nr XXXIII/226/2012 z dnia 9 listopada
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2388 i 1935).
§ 26. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 sierpnia 2016 r.

