
Załącznik  
do uchwały Nr VII/91/2003 
Rady Gminy Pawłowice 
z dnia 28 maja 2003 r. 

 
REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE. 

 
§ 1 

 
Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin dotyczy w szczególności: 

1. utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 
2. rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenie odpadów komunalnych, a także   

częstotliwości, zasad i sposobu usuwania ich z nieruchomości oraz innych terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, 

3. zasad selektywnej zbiórki odpadów, 
4. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 
do wspólnego użytku, 

5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie. 
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie z przepisami ustawy 

z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz.622,              
z późn. zm./ oraz ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U. Nr 62, poz.628/ 

 
§ 2 

 
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach i terenach 
użytku publicznego. 
Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest utrzymanie w należytym stanie  sanitarnym 
i porządkowym całej posesji, a w szczególności urządzeń służących do czasowego gromadzenia 
odpadów. 
1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do usuwania odpadów komunalnych nie rzadziej niż raz 

w  miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia kontenerów i pojemników, uniemożliwiając 
rozmnażania się owadów, robactwa i gryzoni. Właściciele nieruchomości obowiązani są 
udokumentować korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Właściciel gospodarstwa rolnego poza odpadami 
komunalnymi zobowiązany jest do  wyznaczenia miejsca czasowego gromadzenia odpadów 
zwierzęcych wykorzystywanych jako nawóz w gospodarstwie odpowiadającego normom 
budowlanym i sanitarnym. 

2. W gminie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, polegająca na odrębnym  
składaniu  i zbieraniu szkła, papieru i tworzyw sztucznych, oraz odpadów wielkogabarytowych. 
Na właścicielach nieruchomości  ciąży  obowiązek segregacji odpadów, których usuwanie 
zapewnia Gmina nieodpłatnie. 

3. Każda nieruchomość na terenie gminy, w obrębie której znajduje się kanalizacja sanitarna musi 
zostać przyłączona do tej kanalizacji na warunkach podanych przez właściciela sieci 
z  wyłączeniem nieruchomości dla których nie ma możliwości podłączenia. 

4. Właściciele nieruchomości,  którzy nie mają możliwości podłączenia swoich obiektów do sieci 
kanalizacyjnej zobowiązani są do gromadzenia ciekłych odpadów komunalnych 
w bezodpływowych zbiornikach lub innych indywidualnych oczyszczalniach przydomowych 
posiadających atest oraz systematycznego ich usuwania przez uprawnionych przedsiębiorców jak 
również posiadanie do kontroli dokumentów potwierdzających korzystanie z takich usług. 

5. Właściciel nieruchomości wzdłuż której przebiega chodnik obowiązany jest do oczyszczania tego 
chodnika ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń a w okresie letnim do wykaszania  
poboczy. Za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego 
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. 

6. Wykonywanie obowiązków określonych w ust . 1 – 5 na terenie budowy należy do kierownika    
budowy 

7. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków jednostek użytkujących 
tereny służące komunikacji publicznej. 



8. Obowiązek utrzymanie czystości i porządku w odniesieniu do dróg publicznych należy 
do administratora drogi, a w odniesieniu do dróg gminnych Gminnego Zakładu Gospodarki 
Komunalnej. 

9. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami powinno odbywać się         
w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie środowiska. 

10. Utrzymanie czystości i porządku na drogach i chodnikach wewnątrzosiedlowych i zakładowych 
należy do obowiązków administratorów i zakładów pracy. 

11. Zabranie się bezwzględnie: 
a. spalania odpadów komunalnych w piecach i na terenach otwartych, 
b. wypalanie i spalanie suchych traw, liści i słomy 
c. wylewania odpadów ciekłych oraz wywożenia  i wysypywania odpadów stałych w miejscach 

do tego nie przeznaczonych, 
d. Odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, 
e. Odprowadzania ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej, 
f. Zakopywania odpadów komunalnych. 
 

§ 3 
 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych, zasady 
ich rozmieszczania oraz częstotliwości i sposoby usuwania odpadów komunalnych. 
1. Stałe odpady komunalne mogą być czasowo gromadzone na terenie nieruchomości, wyłącznie 

w kontenerach bądź pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, a na 
drogach publicznych – w koszach ulicznych. 

2. Urządzenia do czasowego gromadzenia odpadów powinny być ustawione w obrębie 
nieruchomości w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp w celu bezpiecznego ich 
opróżnienia, pozwalający na utrzymanie otoczenia w należytym stanie sanitarnym i porządkowym 
przy czym nie mogą być przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla sąsiadów, 
użytkowników dróg i obiektów użyteczności publicznej. Za utrzymanie czystości miejsca  
czasowego gromadzenia odpadów odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 

3. Uprawnieni przedsiębiorcy zobowiązani są do usuwania stałych odpadów komunalnych z 
urządzeń do ich czasowego gromadzenia, według obowiązującego na terenie Gminy 
harmonogramu wywozu odpadów oraz  doraźnie na każde wezwanie właściciela nieruchomości. 

4. Stałe odpady komunalne mogą być usuwane tylko do miejsc unieszkodliwiania odpadów, które 
obowiązani są zapewnić przedsiębiorcy. 

5. Przedsiębiorcy usuwający odpady komunalne, zobowiązani są do okazywania na żądanie Wójta 
lub osób przez niego upoważnionych, umów zawartych z właścicielami nieruchomości 
i wystawionych dowodów zapłaty za usuwanie odpadów z nieruchomości. 

6. Właściciel nieruchomości, który posiada urządzenia sanitarne, z których pochodzą ciekłe odpady 
komunalne, obowiązany jest do zawarcia umowy z właścicielem sieci kanalizacyjnej, 
o wprowadzenie tychże odpadów do kanalizacji. 

 
§ 4 

 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych Gminy: 
1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w budynkach  wielorodzinnych  i obiektach im przynależnych oraz  na terenach osiedli 
mieszkaniowych. 

2. Jeżeli nie zachodzi podejrzenie o chorobę zakaźną, padlinę należy niezwłocznie dostarczyć 
przedsiębiorcom zajmującym się zbieraniem lub przetwarzaniem padłych zwierząt. 

3. Obowiązek określony w ust. 2 ciąży na posiadaczu padliny, a jeżeli posiadacza takiego nie można 
ustalić – na jednostce organizacyjnej upoważnionej przez Gminę. 

 
§ 5 

 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 
1. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych wypuszczania ich bez dozoru poza teren 

nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania. 
2. W miejscach publicznych każdy pies musi być prowadzony na smyczy, a psy agresywne, 

obronne bądź duże, wymienione w szczegółowych przepisach – również w kagańcu. 



3. Jeżeli zwierzę domowe zanieczyści miejsce publiczne poza miejscami do tego wyznaczonymi, 
obowiązkiem właściciela jest niezwłoczne uprzątnięcie tego zanieczyszczenia. 

4. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place zabaw 
i piaskownice dla dzieci. 

5. Właściciel psa winien dysponować świadectwem aktualnego szczepienia psa przeciw 
wściekliźnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Inspekcji Weterynaryjnej oraz dowodem 
opłacenia podatku od posiadania psa. 

6. W przypadku pozostawienia psa bez dozoru, przedsiębiorca zajmujący się wyłapywaniem 
bezdomnych zwierząt na terenie gminy Pawłowice, upoważniony jest takiego psa pochwycić 
i przekazać do schroniska dla zwierząt na koszt właściciela. 

 
§ 6 

 
Zasady utrzymania terenów zieleni: 
1. za utrzymanie czystości na terenach zieleni i terenów rolnych odpowiedzialni są właściciele tych 

terenów, a za utrzymanie czystości na terenach gminnych Gminny Zakład Komunalny. 
2. Tereny zieleni trawiastej muszą być koszone minimum dwa razy do roku, a tereny w ciągach 

komunikacyjnych tak często, aby rośliny nie ograniczały widoczności i nie stwarzały zagrożenia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

3. Usuwanie drzew można przeprowadzić wyłącznie po ustaniu ich wegetacji, za wyjątkiem 
uzasadnionych przypadków zagrożenia bezpieczeństwa.  

 
§ 7 

 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji. 
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

- skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego, 
- zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno-spożywczych. 
2. Deratyzacja będzie przeprowadzana w przypadku pojawienia się gryzoni. Sposób, termin i teren 

objęty obowiązkiem deratyzacji zostanie każdorazowo określony zarządzeniem Wójta Gminy 
Pawłowice i podany do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia. 

 
§ 8 

 
Przepisy karne. 
1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze określonej 

w art. 10 ust. 2  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia. 


