
Uzasadnienie  
do UCHWAŁY NR ........................... 
RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 
z dnia ............................................. 

w sprawie Regulaminu utrzymania  
czystości i porządku na terenie Gminy Jordanów Śląski 

 
Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U.  z 2012 r. poz. 391) rada gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Jordanów Śląski, który jest aktem prawa miejscowego. 

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w/w ustawy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Jordanów Śląski, tj.: 

1) wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości w 
granicach Gminy Jordanów Śląski, 

2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich 
rozmieszenia i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego, 

4) wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego 2012, 

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytku wspólnego, 

6) wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymania na określonych obszarach lub w 
poszczególnych nieruchomościach, 

7) wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania. 
Regulamin szczegółowo określa sposób postępowania z odpadami komunalnymi zarówno na 

nieruchomościach, które od dnia 1 lipca 2013 roku zostaną objęte zorganizowanym przez gminę 
systemem odbierania odpadów komunalnych, jak i na nieruchomościach, których system nie będzie 
obejmował. 

Nałożony w Regulaminie zakres i sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów: papieru i 
makulatury, szkła białego i kolorowego, opakowań wielomateriałowych wraz z metalami i tworzywami 
sztucznymi oraz odpadów biodegradowalnych, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych 
opon, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych został określony 
tak, aby możliwie przy najmniejszych kosztach stworzyć warunki prowadzenia jej w sposób efektywny, 
zgodny z wymaganiami przepisów prawa oraz wygodny dla mieszkańców. 

Regulamin został dostosowany do zapisów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Nr 132, 
poz. 622.) oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012. 

Wobec powyższego, przedmiotową uchwałę należy uznać za celową i uzasadnioną. 
 


