
 

 

UCHWAŁA NR XXII/144/16 

RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 29 marca 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia 2015 r.  

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy i Miasta Nowogrodziec 

Na podstawie 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 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Bolesławcu, Rada Miejska w Nowogrodźcu uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

stanowiącym załącznik  do uchwały nr XVIII/118/15 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 14 grudnia  

2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego, a więc: 

a) usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno być wykonywane przez podmioty do tego 

zobowiązane na podstawie ustawy oraz winno nastąpić w sposób niepowodujący zakłócenia w ruchu 

pieszych lub pojazdów, 

b) błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia, uprzątnięte z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

należy gromadzić na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości bezpiecznego 

przejścia i przejazdu, 

c) na drogach publicznych śnieg i lód usunięty z jezdni należy układać w pryzmy w obszarze pasa 

drogowego, wzdłuż krawędzi jezdni i chodnika, w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu 

pieszych i pojazdów, 

d) zabrania się zgarniana śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię”; 

2) § 5 ust. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy 

wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych wynoszą: 30 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich  

i 40 l tygodniowo na osobę na terenach miejskich, z czego: 

a) 2 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich i 4 l tygodniowo na osobę na terenach miejskich stanowią 

bioodpady, 

b) 8 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich i 12 l tygodniowo na osobę na terenach miejskich 

stanowią odpady opakowaniowe, tworzywa sztuczne, szkło, metal, papier i tektura, opakowania 

wielomateriałowe, 
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c) 20 l tygodniowo na osobę na terenach wiejskich i 24 l tygodniowo na osobę na terenach miejskich 

stanowią odpady posortownicze”; 

3) § 5 ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, lecz odpady komunalne są na niej wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność 

pojemników do swoich potrzeb, uwzględniając następujące normatywy tygodniowej ilości wytwarzanych 

odpadów komunalnych: 

a) minimum jeden pojemnik o pojemności 80 l w wypadku prowadzenia działalności gospodarczej, 

niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości 

niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, 

b) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur oraz ośrodków kultury, sportu  

i rekreacji, zajezdni, baz służb komunalnych, ujęć wody, stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, 

ciepłowni, stacji kolejowych, baz postojowych i obsługowych kolei, dworców autobusowych, 

posterunków straży gminnych, policji i innych służb, parkingów strzeżonych, bazy obsługi technicznej 

dróg, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, 

placówkach handlowych, gastronomicznych i innych obiektach usługowych – 10 l na każdego 

pracownika zatrudnionego na danej nieruchomości na  terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec; 

c) dla strażnic straży pożarnych – 1 l na każdego aktywnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej, 

d) dla szkół, żłobków, przedszkoli wszelkiego typu – 3 l na każde dziecko, ucznia oraz 10 l na każdego 

pracownika, 

e) dla lokali gastronomicznych i stołówek – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc  

w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, oraz 10 l na każdego pracownika, 

f) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, schronisk, gospodarstw agroturystycznych, szpitali itp. – 15 l  

na jedno miejsce noclegowe oraz 10 l na każdego pracownika, 

g) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego kosza na odpady, 

h) dla targowisk – 20 l na każde stanowisko handlowe, 

i) dla ogródków działkowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – co najmniej 3 l na każdą wyodrębnioną 

działkę; 

j) dla domków letniskowych – co najmniej 8 l na każdy domek”; 

4) § 9 otrzymuje brzmienie: „§ 9. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych. Nieprzestrzeganie tych wymogów może 

spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie: 

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 

żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 

olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, w tym eternitu  

i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących 

z działalności gospodarczej; 

2) zabrania się celowego ubijania odpadów w pojemnikach, w sposób utrudniający jego opróżnianie”; 

5) § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Wyprowadzanie psa na tereny przeznaczone do wspólnego użytku  

jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) psy powinny być wyprowadzane w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli (np. na smyczy,  

w kagańcu); 

2) właściciel lub opiekun zwierzęcia agresywnego zobowiązany jest wyprowadzać go na smyczy  

i w kagańcu”; 

6) skreśla się rozdział IX. 
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodźca. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa  Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

A. Szelechowicz 
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