
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Oleśnica. 

Dolno.2016.3392 z dnia 2016.07.11 

Status: Akt obowiązujący 

Wersja od: 22 października 2016 r. 

UCHWAŁA Nr XXI/136/16 

RADY GMINY OLEŚNICA 

z dnia 30 czerwca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Oleśnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: z 2016 r. 

poz. 250), Rada Gminy Oleśnica po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy uchwala, co następuje: 

 

Rozdział  1.  

Postanowienia ogólne 

§  1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica, zwany dalej 

"Regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Oleśnica dotyczące: 

1)  wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

2)  rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a)  średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych bądź w innych źródłach, 

b)  liczby osób korzystających z tych pojemników, 

3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 



4)  wymagań wynikających z "Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Dolnośląskiego 2012" 

5)  obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku, 

6)  wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w 

poszczególnych nieruchomościach, 

7)  wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

§  2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: z 2016 r. poz. 250), 

2)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Oleśnica, 

3)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica, 

4)  harmonogramie odbioru - należy przez to rozumieć szczegółowy terminarz 

dostarczony przez podmiot uprawniony, 

5)  punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to 

rozumieć wyznaczone miejsce na terenie gminy, gdzie należy przekazywać wybrane 

grupy odpadów określone w niniejszym regulaminie 

6)  podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć: 

a)  podmioty posiadające wydane przez Wójta ważne zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie: 

-  opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

-  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

-  prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części, 

b)  podmioty wpisane do prowadzonego przez Wójta rejestru działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

7)  chodniku - rozumie się przez to chodnik określony w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, czyli wydzieloną część drogi publicznej 

służącą do ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 

8)  drodze publicznej - rozumie się przez to określenie zawarte w art. 1 w związku z art. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. 

poz. 460 z późn. zm.), 

9)  miejscu zamieszkania - rozumie się przez to miejsce, w którym dana osoba zazwyczaj 

spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności 

10)  mieszkańcu - rozumie się przez to osobę mającą na terenie gminy miejsce 

zamieszkania w rozumieniu przyjętym w niniejszym Regulaminie, 



11)  nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone 

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych w miejscu ich powstania, 

12)  nieruchomości - rozumie się przez to nieruchomość w rozumieniu art. 46 § 1 ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z 

późn. zm.), 

13)  odpadach komunalnych, odpadach ulegających biodegradacji, odpadach zielonych - 

rozumie się przez to odpady, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

14)  opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się przez to odpady określone w art. 8 

pkt 10 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888 z późn. zm.), 

15)  terenach przeznaczonych do użytku publicznego - rozumie się przez to miejsca 

publiczne służące do zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, w szczególności w 

zakresie rekreacji, wypoczynku, komunikacji i edukacji, 

16)  ustawie o odpadach - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), 

17)  zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny jednorodzinny 

bądź zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w nich 

osób wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi, 

18)  zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to budynek mieszkalny zawierający 

więcej niż dwa lokale mieszkalne bądź zespół takich budynków, 

19)  chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt 

gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i 

użytkowania, 

20)  zwierzętach domowych - należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z 

późn. zm.), 

21)  zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w 

celach hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 

czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 

133, poz. 921 z późn. zm.), 

22)  zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub 

gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie 

ma możliwości ustalenia ich właściciele lub innej osoby, pod której opieką trwale 

pozostawały; zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.). 

 

Rozdział  2.  



Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§  3.  

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez: 

1)  wyposażenie nieruchomości w pojemniki kompletne i zdatne do użytkowania, 

przystosowane do rozładunku za pomocą standardowych śmieciarek, o minimalnej 

pojemności ustalonej z § 6 ust. 1, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 

technicznym, 

2)  gromadzenie odpadów w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych, 

3)  oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki, 

4)  1   (skreślony), 

5)  uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych 

wzdłuż ich nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi 

publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości. 

2. Na terenie gminy Oleśnica obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości podlegają następujące frakcje odpadów: 

1)  przeterminowane leki i chemikalia, 

2)  zużyte baterie i akumulatory, 

3)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

4)  meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5)  zużyte opony 

6)  odpady ulegające biodegradacji, 

7)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

8)  papier i makulatura, 

9)  opakowania ze szkła, 

10)  metal, opakowania wielomateriałowe i tworzywa sztuczne. 

3. Selektywne zbieranie odpadów: tj. papieru i makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, metali, opakowań ze szkła należy prowadzić systemem: 

1)  indywidualnym - przeznaczonym dla zabudowy jednorodzinnej, bliźniaczej, 

szeregowej i budynków wielorodzinnych polegającym na selektywnym zbieraniu 

odpadów w workach foliowych o minimalnej pojemności dla szkła 60 litrów, dla 

pozostałych 120 litrów lub pojemnikach o minimalnej pojemności 120 litrów oraz dla 

nieruchomości niezamieszkałych polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów w 

pojemnikach o minimalnej pojemności 110 litrów, 



2)  zbiorowym - przeznaczonym dla zabudowy wielorodzinnej polegającym na 

selektywnym zbieraniu odpadów w przystosowanych do tego celu pojemnikach o 

minimalnej pojemności 110 litrów 

4. Selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji i odpadów zielonych należy prowadzić w 

workach foliowych o minimalnej pojemności 120 litrów, za wyjątkiem odpadów 

pochodzących z cmentarzy, które należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 

120 litrów. 

5. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów należy do 

właścicieli nieruchomości. 

§  4. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie 

zapewniającym odprowadzenie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub innych 

urządzeń do tego przeznaczonych przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach 

odrębnych. W szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do gruntu. 

§  5. Drobne naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi (z 

wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych) związane z bieżącą eksploatacją pojazdów 

mogą odbywać się wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów 

nie będą uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą 

powodowały zanieczyszczenia środowiska, a sposób postępowania z odpadami powstającymi 

w trakcie naprawy będzie zgodny z przepisami szczegółowymi. 

 

Rozdział  3.  

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§  6.  

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

lub worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych o następujących 

właściwościach: 

1)  w zabudowie jednorodzinnej: 

a)  w gospodarstwach domowych liczących od 1 do 6 osób: 

-  pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110l, 120 l lub 240 l, 

-  po jednym worku 120 l z folii LDPE lub pojemniki o pojemności 110 l lub 120 l 

oddzielnie na każdą frakcję odpadów, 

b)  w gospodarstwach domowych liczących powyżej 6 osób: 

-  pojemnik na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110l, 120 l lub 240 l 



-  po jednym worku 120 l z folii LDPE lub pojemniki o pojemności 110l, 120 l lub 

240 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów 

2)  w zabudowie wielorodzinnej, w zakładach rzemieślniczych, usługowych, 

produkcyjnych i innych zakładach pracy w zależności od ilości zatrudnionych osób 

-  pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 240 l lub 1100 l albo 

kontener o pojemności 5,0 m
3 

lub 7,0 m
3
, 

-  pojemniki o pojemności 240l, 1100 l lub 2,5 m
3 
oddzielnie na każdą frakcję odpadów, 

3)  w szkołach, przedszkolach i żłobkach: 

-  pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 120l, 240 l lub 1100 l, 

-  pojemniki o pojemności 120l, 240 l lub 1100l oddzielnie na każdą frakcję odpadów 

4)  w lokalach handlowych: 

-  pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności 110l, 120 l lub 1100l, 

-  pojemniki o pojemności 110l, 120 l lub 1100 l oddzielnie na każdą frakcję odpadów, 

5)  na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

-  na odpady komunalne zmieszane pojemnik o pojemności 120l, 

-  po jednym pojemniku o pojemności 120l oddzielnie na każdą frakcję odpadów 

segregowanych, 

6)  dla pozostałych nie wymienionych wcześniej podmiotów - w zależności od potrzeb. 

2. Ustala się, że pojemniki na odpady komunalne winny być koloru czarnego lub posiadać 

napis "ODPADY ZMIESZANE", 

3. Ustala się następujące kolory worków/pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów: 

1)  w kolorze żółtym na opakowania z tworzyw sztucznych, 

2)  w kolorze zielonym na szkło, 

3)  w kolorze niebieskim na makulaturę. 

4. W przypadku umieszczenia odpadów w workach/ pojemnikach o innym kolorze niż 

wskazane w ust. 2 i 3 winny one być opisane w sposób czytelny rodzajem zebranych 

odpadów. 

5. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udostępnienia pojemników na odpady 

zmieszane oraz worków z odpadami segregowanymi odbiorcy odpadów w dniu 

wyznaczonym w harmonogramie. Pojemniki oraz worki z odpadami należy ustawić w 

miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru 

odpadów, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości w sposób 

niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich najpóźniej w dniu odbioru do 

godziny 6.00. 

6. W przypadku nie udostępnienia odpadów podmiotowi odbierającemu odpady, 

przedsiębiorca nie dokona odbioru odpadów. 

§  7.  



1. Właściciele nieruchomości lokalizując posadowienie pojemników przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do uwzględnienia przepisów 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w razie braku 

możliwości spełnienia wymogów zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu 

zobowiązani są do takiego posadowienia pojemnika bądź pojemników, by zapewnić do nich 

bezkolizyjny dostęp dla przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w należytym stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich bieżące czyszczenie oraz dezynfekcje i 

dezynsekcje w miarę potrzeb. 

3. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania 

odpadów określonych frakcji obciąża przedsiębiorcę odbierającego odpady, jeżeli umowa 

zawarta pomiędzy Gminą Oleśnica, a przedsiębiorcą tak stanowi. 

§  8.  

1. W miejscach do tego przeznaczonych i oznakowanych, Gmina Oleśnica udostępnia dla 

obiektów użytku publicznego punkty selektywnego zbierania odpadów segregowanych 

2. Zabrania się wrzucania do pojemników posadowionych w punktach selektywnego 

zbierania odpadów innych, niż wymienione w ust. 1. 

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 są wyłącznie przeznaczone dla obiektów użytku 

publicznego. 

§  9.  

1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, a w szczególności: przystanki 

komunikacyjne, parki, place zabaw, boiska sportowe powinny być wyposażone przez ich 

właścicieli w kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l. 

2. Właściciel nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do systematycznego 

opróżniania koszy lub pojemników oraz do utrzymywania ich w należytym stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

 

Rozdział  4.  

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§  10.  

1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych gromadzonych w systemie indywidualnym 

i zbiorowym: 



1)  odbiór zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach na terenie 

nieruchomości z częstotliwością dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, 

2)  odbiór selektywnie zbieranych odpadów zgodnie z harmonogramem: 

a)  papieru i makulatury gromadzonych w workach oraz pojemnikach na terenie 

nieruchomości z częstotliwością dwa razy w miesiącu 

b)  tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych gromadzonych w 

workach oraz pojemnikach z częstotliwością dwa razy w miesiącu, 

c)  szkła gromadzonego w workach oraz pojemnikach z częstotliwością dwa razy w 

miesiącu, 

3)  odbiór odpadów zielonych, ulegających biodegradacji w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, gromadzonych w workach na terenie 

nieruchomości z częstotliwością od kwietnia do października raz na dwa miesiące 

zgodnie z harmonogramem oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

dopuszcza się składowanie odpadów w przydomowych kompostowniach 

zlokalizowanych na terenie nieruchomości. 

4)  przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania 

przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach na terenie 

gminy, a także istnieje możliwość oddania ich w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

5)  chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych, 

6)  zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

7)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; odpady te będą również odbierane dwa razy w roku z 

nieruchomości zgodnie z harmonogramem, 

8)  meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; odpady te będą również odbierane dwa razy w roku z 

nieruchomości zgodnie z harmonogramem, 

9)  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów prowadzonych 

samodzielnie należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

10)  zużyte opony od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, opony 

rowerowe, motorowerowe, motocyklowe należy przekazywać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych; odpady te będą również odbierane dwa razy w roku z 

nieruchomości zgodnie z harmonogramem, 

11)  odpady z koszy ulicznych i pojemników z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego oraz z cmentarzy dwa razy w miesiącu zgodnie z harmonogramem, nie 

dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane. 

§  11. W przypadkach wskazanych w § 10 ust. 1 odbiór odpadów komunalnych dokonywany 

będzie przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Oleśnica zawarła umowę. 



§  12.  

1. Ustala się następujący sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości: 

1)  właściciel nieruchomości zobowiązany jest do opróżniania zbiornika 

bezodpływowego nieczystości ciekłych z częstotliwością uniemożliwiającą jego 

przepełnienie. 

2)  częstotliwość opróżniania powinna być adekwatna do zużycia wody mierzonego na 

podstawie wskazań wodomierza lub w przypadku jego braku, przeciętnych norm zużycia 

wody określonych ustawowo. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni 

przydomowych powinna być zgodna z ich instrukcją eksploatacji oraz zaleceniami 

producenta. 

 

Rozdział  5.  

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§  13.  

1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami gmina prowadziła będzie działania 

zmierzające do: 

1)  zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

unieszkodliwianych przez ich składowanie, 

2)  zwiększenia poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej 

gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami 

prawnymi w tym zakresie, 

3)  upowszechnienia systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw 

domowych na obszarze całej gminy, 

4)  całkowitego wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

2. Zaleca się, aby odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na 

terenie nieruchomości były zagospodarowane we własnym zakresie i na własne potrzeby w 

przydomowych kompostownikach w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. 

 

Rozdział  6.  

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie 

§  14.  

1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami, a w szczególności do nie pozostawiania ich bez 



dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie 

ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 

2. Utrzymanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub 

furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące 

stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

§  15.  

1. 2   Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, 

zaś 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. Zwolnienie 

psa ze smyczy możliwe jest na terenach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że 

pies ma założony kaganiec, a jego właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania nad 

nim pełnej kontroli. 

2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela 

nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów 

użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych. 

3. Zakazu, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się w stosunku do psów przewodników dla 

osób niewidomych oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów - opiekunów. 

§  16. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania 

zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, takich jak 

parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce. 

§  17.  

1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: 

1)  gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 

rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 617) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). 

2)  przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli - wyłącznie na 

działkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie (w tym: ptactwo) 

mogą być utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa 

domowego pod następującymi warunkami: 

1)  posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. 

U. z 2016 r. poz. 290), 

2)  wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, 

zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 



1)  nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp., 

2)  zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta 

gospodarskie, 

3)  właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, 

resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach 

publicznych, 

4)  składować i przechowywać obornik na płytach obornikowych, a gnojowicę w 

specjalnych zbiornikach na płynne odchody, wykonanych i posadowionych zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 

 

Rozdział  7.  

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji terminy jej przeprowadzania 

§  18.  

1. Ustala się, że teren gminy Oleśnica podlega obowiązkowej deratyzacji: 

2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości. 

3. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej dwa razy w roku w okresie: kwiecień/maj 

oraz październik/listopad. 

4. W przypadku stwierdzenia nadzwyczajnego zagrożenia sanitarnego dopuszcza się na 

podstawie zarządzenia Wójta niezwłoczne przeprowadzenie deratyzacji. 

 

Rozdział  8.  

Postanowienia końcowe 

§  19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§  20. Traci moc uchwała nr XXVII/186/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica. 

§  21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r. 

1 § 3 ust. 1 pkt 4 skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXIII/150/16 z dnia 29 września 2016 

r. (Dolno.16.4499) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 października 2016 r. 



2 § 15 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXIII/150/16 z dnia 29 września 2016 r. 

(Dolno.16.4499) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 października 2016 r. 


