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- Podobno 8 marca jest 
przeżytkiem epoki socja-
lizmu. 

Janina Starościk - Dzień 
Kobiet to święto obcho-
dzone od dawna…

Czesława Winiarska – 
Wywalczyły je dla nas femi-
nistki w Ameryce. Zaczęły 
się zrzeszać i upominać  

o swoje prawa, których 
dwa wieki temu kobiety 
wcale nie miały. Żadnych: 
ani w parlamencie, ani 
nigdzie. Nie mogły głoso-
wać, dziedziczyć majątku, 
bo ich prawo do spadku 
kwestionowano na korzyść 
głowy rodu – mężczyzny.  
W końcu kobietom zabrakło 
cierpliwości, dzięki czemu 
możemy dziś obchodzić to 
święto.  

- Czy przez 100 lat sytu-
acja się nie zmieniła? 
Może współczesny męż-
czyzna i kobieta już się 
zamienili rolami? 

C. W. - Nie, bo jeszcze 
50 lat wstecz Dzień Kobiet 
traktowano jako peerelow-
ski przywilej, a nie potrzebę 

serca. 
Anna Szostak – Skoro 

ma tak długą historię, nie 
jest świętem socjalistycz-
nym. To fakt, że w zakła-
dach pracy 8 marca były-
śmy obdarowywane pre-
zentami, wręczanymi przez 
kierowników albo dyrekto-
rów wraz z symbolicznym 

kwiatkiem, ale dzięki temu 
czułyśmy się doceniane. 

J. S. - Dostawałyśmy goź-
dziki, rajstopy, ręczniki…

- Jak to wyglądało?
A. S. – Pięknie. Na pewno 

jednak 8 marca nigdy nie 
był dniem wolnym od 
pracy. Miałyśmy co naj-
wyżej dłuższą przerwę, ale 
chętnie pracowałyśmy. 

Joanna Przepiórka – 
Nikt się nie buntował.

C. W. – Zawsze jednak 
dyrekcja, rada zakładowa 
czy związki zawodowe 
wymyślały jakąś drobną 
niespodziankę dla kobiet. 
Czy to kwiatek, czy to 
drobny upominek. Tego 
dnia przerwa, która zwykle 
trwała piętnaście minut, 

wydłużała się do godzinnej. 
Była kawa lub herbata orga-
nizowana przez szefa albo 
same panie, w zależności od 
możliwości. 

- Wszędzie tak samo? 
A. S.  – W „Bobo”, na 

przykład, dostawałyśmy 
czekoladę, czasami ręcz-
niki.

J. S. – …Albo rajtuzy, któ-
rych brakowało w sklepach. 

Przeważnie kierownicy czy 
salowi przychodzili do nas 
i wręczali kwiaty. Bywało, 
że jakiś zespół zaśpiewał 
albo zagrała orkiestra. To 
wszystko nas niezmier-
nie cieszyło. Czułyśmy się 
docenione i uszanowane. 
Czekałyśmy na 8 marca  
z niecierpliwością, bo wie-
działyśmy, że ktoś nas 
odwiedzi, że sobie poroz-
mawiamy. 

J. P. – Zakłady w Piławie 
Górnej odwiedzał wtedy 
„Siwy Włos”, a w Miejskim 
Ośrodku Kultury urządzano 
akademie. U nas na taśmie 
pracowało dwóch męż-
czyzn, którzy 8 marca prze-
bierali się za kobiety i też 
dostawali prezenty… 

C. W. – W „Nowarze” 
było co innego. Ponieważ 
niedaleko, w Nowej Rudzie, 
mieliśmy wykańczalnię, 
dostawaliśmy ładne bież-
niki, obrusy… Jak pamię-
tam, bardzo długo wręczano 
nam piękne ręczniki. Obok 
zresztą mieściła się fabryka 
dywanów, można więc było 
dostać też małe dywaniki. 

- Jeśli rajstopy, czeko-
lada czy kawa nie były 
osiągalne w placówkach 
handlowych, to skąd się 
brały 8 marca w zakła-
dach pracy? 

C. W. – Dyrekcja miała 
większe możliwości niż my. 

A. S. – Sprawiało nam 
radość, że dostawałyśmy 
takie rzeczy, których nie 
mogłyśmy nigdzie kupić.

- Ile osób pracowało 
wówczas w „Bobo” albo 
„Nowarze”?

Bogumiła Szczecina - Oj, 
sporo. Na taśmie przynaj-
mniej tysiąc. 

C. W. – U was było ze dwa 
tysiące pracowników, u nas, 
dobrze wiem, 1964. Męż-
czyzn mieliśmy, podobnie 
jak wy, około 30%. 

- Zdobyć w tamtych 
czasach prawie 1400 par 
rajstop na jeden zakład 
to musiało być nie lada 
wyzwanie… A co robili 
8 marca pracujący  
z paniami mężczyźni?

A. S. – Panowie obsługi-
wali cały park maszynowy 
i transport. Na pewno byli 
tego dnia dla nas szczegól-
nie grzeczni. 

C. W. – Jak to co? Patrzyli 
na nas! Mam wiersz „Dla 
kobiet” dobrze opisujący 
sytuację:

Kobieta pracująca
Jak świętowały dawniej i dziś, opowiadają panie z „Siwego Włosa”

Od lewej: 
Czesława Winiarska, Anna Szostak, Janina Starościk, Bogumiła Szczecina, Joanna Przepiórka
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- Kiedy na świecie śred-
nio na jednego mężczyznę 
przypadają trzy kobiety, 
to czy obchodzenie  
Dnia Kobiet nie mija się  
z sensem? 

J. S. – Dlaczego? Męż-
czyzna jest tak samo ważny 
jak kobieta. Przecież dla 
równowagi można obcho-
dzić Dzień Mężczyzny, tak 
samo jak Dzień Dziadka 
i Dzień Babci. To święto 
ważne dla wszystkich. Nie 
ma roku, żeby 8 marca nie 
odwiedziły mnie dzieci. 

A. S. – Ja, na przykład, 
jestem wdową od ponad 
dwudziestu lat, ale mam 
tu zięciów czy dorosłych 
wnuków, którzy na Dzień 
Kobiet odwiedzają mnie 
z kwiatami. Wiedzą, że w 
domu nie mam już męża, 
więc chcą mi zrobić przy-
jemność. To bardzo ładnie  
z ich strony.

- Podobno tradycja 
świętowania Dnia Kobiet 
wywodzi się aż ze staro-
żytnego Rzymu, gdzie 
podczas Marsonaliów, 
związanych z macierzyń-
stwem i płodnością, mężo-
wie obdarowywali żony 

prezentami i spełniali ich 
życzenia. 

A. S. – Kobiety mają  
i miały więcej obowiąz-
ków od zarania wieków. 
Mało, że pracowaliśmy, ale 
oprócz tego jeszcze wycho-
wywałyśmy dzieci. Rano 
posyłałam dzieci do szkoły, 
a kiedy wracałam z pracy, 
mój mąż mógł sobie wziąć 
gazetkę i zapalić papie-
roska. Owszem, poszedł  
z dziećmi na spacer, ale 
reszta obowiązków zosta-
wała dla mnie: gotowanie, 
sprzątanie, pranie, oczywi-
ście ręczne, bo wtedy pralek 
nie było…

C. W. – Aniu, ale to jesz-
cze są sprawy przyziemne, 
a przecież w zamierzchłych 
czasach, kiedy mężowie, 
wujkowie czy dziadkowie 
szli na 13 lat na wojnę, to 
kto wtedy pilnował dzieci?! 

- Dziś społeczne funk-
cje kobiet i mężczyzn się 
wymieszały…

C. W. – Moim zdaniem 
pozostaje jeszcze przy-
najmniej 30% rodzin,  
w których kobieta pełni rolę 
usłużnej mamy, żony, opie-
kunki… Gdzie pracuje jak 

wół, bo ma w domu króle-
wicza, ciamajdę z dwiema 
lewymi rękami. 

A. S. – W mojej rodzi-
nie jest inaczej. Kiedy 
obserwuję młodsze poko-
lenie, widzę, że bardzo 
dużo się zmieniło: opieka 
nad dziećmi, prowadzenie 
domu. Oczywiście, oboje 
małżonkowie pracują, 
a przy tym dużo poma-
gają sobie. Na przykład, 
gdy wnuczka jedzie na 12 
godzin do pracy, to jej mąż 
zajmuje się wszystkim. Pil-
nuje, żeby dziecko odrobiło 
lekcje, na czas poszło spać. 
Kiedyś wydawało się to nie-
możliwe. 

J. S. – Teraz tak bywa, 
że mężczyzna bierze urlop 
„tacieżyński”…

C. W. – Pięćdziesiąt lat  

temu byłoby to nie do 
pomyślenia. Inni wyśmia-
liby takiego faceta. Bez 
ogródek wyzwaliby od pan-
toflarzy, prosto z mostu…  

- W ustroju socjalistycz-
nym kobiety kierowano 
do męskich zawodów ze 
względów ideologicznych. 
Dziś, tylko dzięki wła-
snemu zaangażowaniu, 
żona na stanowisku kie-
rowniczym może zarabiać 

wielokrotnie więcej od 
męża…

- C. W. – Świat się otwo-
rzył. Żyjemy inaczej. 
Możemy już bez trudu 
wyjechać za granicę. Nie 
jesteśmy też tak zamknięci 
jak sardynki w puszce. 
Opadły nam klapki z oczu, 
bo bywamy w różnych 
miejscach, gdzie role męż-
czyzn i kobiet się uzupeł-
niają. Dawniej musiałyśmy 
podejmować wiele obo-
wiązków, a Dzień Kobiet 
uważałyśmy za wyjątkowy, 
bo był tylko jeden w roku.

A. S. – Spójrzmy, co 
dzieje się na wyższych 
uczelniach, gdzie studiuje 
już nawet więcej kobiet niż 
mężczyzn. Na koniec mam 
wiersz o dawnej „kobiecie 
pracującej”:

- Dobrze, że „kobieta  
pracująca” to już tylko 
relikt przeszłości… Tym-
czasem z okazji Dnia 
Kobiet, na ręce Pań 
chciałbym złożyć ser-
deczne życzenia dla 
wszystkich mieszka-
nek Piławy Górnej, aby  
w swoich rodzinach zawsze 
znajdowały pomoc, miłość 
i oparcie. 

Były już różne wiersze, piosenki
Dla nas kobiety, dla was panienki
A w wierszach: radość, zdrowie, słodycze i kwiaty
Nawet życzenia o ślubnym kobiercu
Lub inne bliskie każdemu sercu
Były od chłopa, co w polu orze
Od marynarza, co wypływał w morze
I od kowala, co uderzał młotem
Lub od sąsiada, co mieszka za płotem
Płynęły nieraz z tak bardzo, bardzo z daleka
A ja chcę złożyć szczere życzenia,
By się spełniły wasze pragnienia
By ominęły was wszystkie troski
Wasze kłopoty, by ten świat Boski
Dojrzał ogromną rolę kobiety
W dawaniu życia
To są wasze zalety
Dlatego przed wami uginam kolana
I mówię do każdej: Żyj długo, kochana
Bo jesteście potrzebne jak słońce na niebie
Świat przecież nie może istnieć bez ciebie

Raz do lekarza kobieta wpada
Panie szanowny, niech mnie pan zbada!
Pani szanowna, pani się myli,
Jestem lekarzem - weterynarzem.
Panie doktorze, przyznam się szczerze,
Że ja się czuję właśnie jak zwierzę.
Gdy rano wstaję, niech mi pan wierzy,
Biegam po domu jak kot z pęcherzem!
Do pracy biegnę tak jak koń, kłusem.
Jak małpa czepiam się za autobusem,
Jak osioł jestem zapracowana,
Jak wielbłąd chodzę obładowana.
A gdy zmęczona wracam z roboty,
Jak lwica bronię małżeńskiej cnoty.
A gdy już usnę, to mąż nad główką
Szepce mi czule: Posuń się krówko!
Więc może jakimś cudownym lekiem
Uczyni mnie pan jednak człowiekiem.
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Od tego dnia gmina ma 18 
miesięcy na wprowadzenie 
nowego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, 
polegającego na przejęciu 
odpowiedzialności przez 
gminę za odpady i ustalenie 
stawek opłat dla mieszkań-
ców za odbiór i zagospoda-
rowanie odpadów.

Należy jednak pamię-
tać, że mieszkańcy nadal 
muszą posiadać umowy 
na odbieranie odpadów do 
czasu, gdy gmina na mocy 
uchwały rady gminy nie 
przejmie obowiązków wła-
ścicieli nieruchomości.

Wprowadzenie zmian 
związane jest z koniecz-
nością uszczelnienia sys-
temu gospodarki odpadami 
komunalnymi, redukcją 
ilości odpadów komunal-
nych kierowanych do skła-
dowania oraz wyelimino-
wanie dzikich wysypisk 
odpadów.

Dzięki zmianom w gospo-
darce odpadami komunal-
nymi, mamy dużą szansę 
na zawsze pożegnać się  
z nielegalnymi wysypiskami 
w lasach i upowszechnić 
sortowanie odpadów.

Jak będzie działał system 
gminy?

1. Gmina ustali stawkę  
i sposób naliczania opłaty za 
odbieranie odpadów, a także 
tryb, sposób i częstotliwość 
jej wnoszenia – oczekuj 
informacji ze strony urzędu 
gminy.

2. Stawka opłaty będzie 
zależała od: liczy osób 
zamieszkujących daną nie-
ruchomość (liczba osób razy 
stawka), lub od powierzchni 
zużytej wody z danej nie-
ruchomości (ilość zużytej 
wody razy stawka), rada  
gminy wybierze jedną z tych 
metod oraz ustali stawkę tej 
opłaty. W przypadku pierw-
szej metody liczba osób 
zamieszkujących daną nie-
ruchomość będzie ustalona 
na podstawie deklaracji.

3. Przedsiębiorca wyło-
niony przez gminę odbierze 
odpady zmieszane i pose-
gregowane.

4. Gmina będzie sprawo-
wać nadzór nad prawidło-
wym zagospodarowaniem 
odpadów przez odbierają-
cego.

5. Powstaną punkty selek-
tywnego zbierania odpa-
dów, do których wszyscy 
mieszkańcy będą mogli 
oddać zebrane odpady – 
gmina poinformuje Cię  
o miejscach lokalizacji 
punktów, godzinach ich 
działania oraz jakie odpady 
możesz do nich przynieść.

6. Właściciel nieruchomo-
ści obowiązany będzie do 
udokumentowania pozby-
wania się nieczystości cie-
kłych (ścieków).

1 stycznia 2012 roku weszła w życie ustawa 
z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy 

o czystości i porządku w gminach oraz  
niektórych innych ustaw.

Szanowni mieszkańcy

1. Wszyscy właściciele nieruchomości są zobowiązani 
do złożenia DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi  w terminie do 28 lutego 2013 
roku wraz z oświadczeniem o kompostowniach przydomo-
wych/ biogazowniach rolniczych (załącznik nr 1). Deklaracja 
będzie dostępna w siedzibie Urzędu Miasta w Piławie Górnej 
w Biurze Podawczym; pokój nr 2, pokój nr 15 oraz  na stronie 
internetowej urzędu miasta www.pilawagorna.pl po prawej stro-
nie w zakładce ,,Ustawa śmieciowa”. 

Od 4 lutego do 28 lutego br. pracownik urzędu miasta 
codziennie od poniedziałku do piątku w pok. nr 2 w godzi-
nach od 10:00 do 13:00, w pozostałych godzinach w pokój  
nr 15, będzie udzielał informacji w kwestii wypełnienia  
deklaracji i przepisów dot. ww. ustawy.

Uwaga! W razie niezłożenia deklaracji wyznaczonym  
terminie, opłata zostanie naliczona w drodze decyzji  
administracyjnej.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek 
wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywać te pojemniki w należytym stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Aby została poprawnie przygotowana dokumentacja prze-
targowa NIEZWYKLE WAŻNE JEST, ŻEBYŚMY PODA-
WALI FAKTYCZNY STAN ZAMIESZKANIA DANEJ 

NIERUCHOMOŚCI. W deklaracjach podawać będziemy 
osoby faktycznie mieszkające, a nie zameldowane!

Definicja ,,miejsca zamieszkania”: 
1. ,,Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej  

miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem sta-
łego przebywania”.(Ustawa o ewidencji ludności i dowodach  
osobistych z dnia 10 kwietnia 1974 r., art. 6).

2. ,,Miejsce, w którym osoba zazwyczaj spędza czas prze-
znaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobec-
ności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami  
u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub 
pielgrzymkami religijnymi.” (Rozporządzenie we nr 763/2008  
z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie spisów powszechnych ludności 
i mieszkań).

2. Deklaracje w imieniu wspólnoty lub spółdzielni  
mieszkaniowej składa odpowiednio zarządca lub  
administrator budynku do 28 lutego 2013 r.

Obowiązki właściciela nieruchomości określone w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku 
wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej spoczywają na zarzą-
dzie wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej. Ponadto należy 
zauważyć, że w dotychczasowym stanie prawnym do obowiąz-
ków właściciela nieruchomości należało zawarcie umowy na 
odbieranie odpadów komunalnych, które to umowy spółdzielnie 
mieszkaniowe zawierały nie kwestionując dotąd swojego sta-
tusu właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy. Definicja  
właściciela nieruchomości nie uległa zmianie.

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamiesz-
kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, również 
składają deklarację do 28 lutego 2013 r.

Nieruchomościami, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne, są m.in. budynki użyteczności 
publicznej (budynki urzędów, szkół, przedszkoli, żłobków, sto-

Informacje podstawowe dotyczące ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, tzw. „Ustawy śmieciowej”.  
Bieżące informacje znajdują się na stronie 
www.pilawagorna.pl, w zakładce po prawej 
stronie ,,Ustawa śmieciowa”.

„Ustawa śmieciowa” w skrócie
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie, Rada Miejska w Piła-
wie Górnej uchwala, co następuje:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY PIŁAWA GÓRNA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piławy 
Górnej, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieru-
chomości położonych w granicach Gminy Piława Górna;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicz-
nych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpo-
wiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nie-
czystości 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 zanieczysz-
czeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączo-
nych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określo-
nych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i termi-
nów jej przeprowadzania.

§ 2. Występujące w Regulaminie określenia oznaczają:
1) odpady wielkogabarytowe – odpady, które ze względu na swoje rozmiary 

i masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych;

2) odpady zmieszane - odpady komunalne nie zawierające odpadów, które 
podlegają selektywnej zbiórce;

3) podmiot uprawniony - podmiot prowadzący działalność w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I 

PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 3. 1. Na terenie Gminy Piława Górna obowiązkowi selektywnego  

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają  
następujące rodzaje odpadów:

1) papier i makulatura;
2) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież  

i tekstylia;
3) opakowania ze szkła;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone;
5) przeterminowane leki i chemikalia;
6) zużyte baterie i akumulatory;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe;
10) zużyte opony.
2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i maku-

latury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, odzieży  
i tekstyliów oraz opakowań ze szkła należy prowadzić systemem:

1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów 
komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach indywidualnych 
lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo

2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów  
komunalnych w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych 
dla kilku nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości realizują obwiązek uprzatania błota, 
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomosci służących  
do użytku publicznego poprzez:

1) niezwłoczne przystąpienie do uprzątania błota, śniegu i lodu;
2) systematyczne uprzątanie innych zanieczyszczeń;
3) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego na skraju chodnika od strony jezdni, poza 
terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób nie zagrażający bezpieczeń-
stwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający ruchu oraz zatrzymywania się 
pojazdów, nie utrudniający wysiadania i wsiadania pasażerów, nie zagrażający 
istniejącej roślinności oraz umożliwiający odpływ wód do kanalizacji.

2. Przez niezwłoczne lub systematyczne uprzątanie błota, śniegu, lodu  
i innych zanieczyszczeń należy rozumieć:

1) w okresie zimowym:
a) w przypadku wystąpienia opadów śniegu – nie później niż 9 godzin  

od ustania zjawiska;

Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 27 listopada 2012 r. 

w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piława Górna

Uchwała Nr 110/XXVII/2012 

warzyszeń, fundacji, obiekty służby zdrowia i pomocy społecz-
nej itp.), lokale rzemieślnicze produkcyjne i nieprodukcyjne, 
lokale gastronomiczne i handlowe, obiekty noclegowe oraz 
ogrody działkowe, a także obiekty przemysłowe.

UWAGA! Wszyscy właściciele nieruchomości, którzy mają 
zawarte umowy na wywóz odpadów komunalnych, powinni 
złożyć wypowiedzenia umów z dniem 30 czerwca 2013 r.,  
z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedze-
nia, aby uniknąć możliwości dublowania się opłat. Gmina  
przejmuje obowiązek zagospodarowania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości z dniem 1 lipca 2013 r. 
Do tego czasu wywóz prowadzony będzie na dotychczasowych 
zasadach.

Kompostownie przydomowe/biogazownie rolnicze - zasady 

Do DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi również właściciele nieruchomości 
muszą dołączyć oświadczenie (zał. Nr 1) o fakcie prowadzenia 
kompostowni przydomowych/biogazowni rolniczych, czyli 
odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zagospo-
darowują we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompo-
stowniach przydomowych/biogazowniach rolniczych. Pierwsze  
oświadczenie składa się do 28 lutego br. wraz z deklaracją,  
a następne w terminie do 15 stycznia roku następującego po 
roku, w którym odpady te były zagospodarowywane. Informacja 
ta niezbędna jest do celów sprawozdawczych gminy.

Piława Górna 24 stycznia 2013 r.
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b) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 
takich jak gołoledź i śliskość pośniegowa – nie później niż 6 godzin od ustania 
zjawiska;

2) w okresie letnim, w przypadku błota i innych zanieczyszczeń – nie  
później niż 12 godzin po ich powstaniu.

3. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej w czasie określonym w ust. 2 
lub w przypadku braku możliwości usunięcia lodu dopuszcza się posypywanie 
materiałem uszorstniającym.

4. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-
czeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego na jezdnię,  
w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza 
myjniami można przeprowadzać wyłącznie jeżeli:

1) mycie dotyczy wyłącznie karoserii,
2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nierucho-

mości,
3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych:
a) odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, albo
b) gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na tere-

nach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych.
§ 6. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojaz-

dów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2, 
ust. 3 i ust. 4.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi 
dozwolona jestw przypadku wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drob-
nych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających kontynuowanie jazdy 
lub uruchomienie pojazdu.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi 
dozwolona jest w garażach lub na wydzielonych i utwardzonych częściach nie-
ruchomości pod warunkiem że:

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia  
środowiska,

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach  
do tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie  
z przepisami odrębnymi,

3) naprawa nie wymaga usuwania lub wymiany olejów, płynów  
chłodniczych i hamulcowych oraz prowadzenia prac lakierniczych.

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami 
naprawczymi nie może stwarzać uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli 
nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli i współwłaści-
cieli sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 3.
POJEMNIKI PRZEZNACZONE DO ZBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych  

technicznie, zamykanych i szczelnych, czystych i estetycznych, wyłącznie  
do tego celu przeznaczonych pojemnikach, wykonanych z materiałów  
trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy  
specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust.

7.
2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające:
1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów;
2) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 

odpadów komunalnych – oznaczenie nieruchomości, dla której zostały usta-
wione;

3) w przypadku pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania 
odpadów –informację o rodzaju frakcji odpadów komunalnych, które należy  
w nich umieszczać oraz których umieszczanie jest zakazane.

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunal-
nych musi być dostosowana do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości 
odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.

4. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komu-

nalnych zmieszanych powinna wynosić od 110 l do 1100 l. Dopuszcza się  
stosowanie:

a) pojemników pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla  
maksymalnie dwuosobowych gospodarstw domowych;

b) pojemników kontenerowych o pojemności większej niż 1100 l tylko  
w przypadku, gdy ilość osób korzystających z tych pojemników oraz  
ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości  
nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.

5. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży 
i tekstyliów w systemie indywidualnym nie mogą mieć pojemności mniejszej 
niż 60 l.

6. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży 
i tekstyliów w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 
1100 l.

7. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach 
wielorodzinnych, w których liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie 
cztery, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 60 l – 120 l z folii 
LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 
opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych, odzieży i tekstyliów, 
udostępnianych przez podmiot uprawniony.

§ 8. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbiera-
nia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości, przy zacho-
waniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 12 ust. 1 pkt 1, powinna 
wynosić:

1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej 30 l na jednego mieszkańca;
2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – co najmniej 5 l  

na każdego ucznia, każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali i punktów handlowych – co najmniej 15 l na każdego  

pracownika;
4) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce  

konsumpcyjne;
5) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej 15 l na każdego  

pracownika;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – co  

najmniej 10 l na każdego pracownika;
7) dla internatów, hoteli, pensjonatów itp. – co najmniej 15 l na jedno łóżko;
8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie 

od 1 marca do 31 października, a po tym okresie 1 l na każdą działkę:
9) dla targowisk – co najmniej 15 l na każdego pracownika;
10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzę-

dów – co najmniej 15 l na każdego pracownika; dla cmentarzy – co najmniej  
2 l na jedno miejsce pochówku

11) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku.
§ 9. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać  

w granicach nieruchomości, z której zbierane są odpady lub na terenie  
sąsiadującym, do którego właściciel nieruchomości posiada tytuł prawny, 
z zastrzeżeniem ust. 2, w odpowiednio przygotowanych miejscach, łatwo 
dostępnych zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotów uprawnionych,  
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla osób trzecich.

2. Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów  
komunalnych zmieszanych i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej 
nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych pojemników wymaga:

1) wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku  
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania  
pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2) w przypadku nieruchomości, dla których odbiór i zagospodarowanie 
odpadów komunalnych organizuje gmina - uzyskanie akceptacji gminy;

3) w przypadku nieruchomości, dla których odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych nie organizuje gmina - zawarcie umowy na odbieranie 
odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, z której wynikać będzie,  
z których nieruchomości odbierane są odpady komunalne.

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nierucho-
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mości takich jak cmentarze, ogrody działkowe i targowiska należy ustawiać  
w szczególności przy wyjściu z tych nieruchomości.

4. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpa-
dów komunalnych w należytym stanie sanitarnym i porządkowym właściciel  
nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję 
pojemników.

5. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych w należytym stanie technicznym zabrania się w szczególności:

1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, 
lodu, gorącego popiołu i żużla, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów budowlanych;

2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkol-
wiek odpadów.

§ 10. 1. W pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności 
ruchu pieszego należy instalować kosze uliczne wykonane z materiałów  
trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne 
technicznie i estetyczne, których minimalna pojemność wynosi 35l.

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż 
ciągów pieszych, należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu  
pieszego.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW

KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się  

odpadów komunalnych z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych  
z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do  
zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu,  
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 
zawartej z gminą;

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające biode-
gradacji należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbie-
rania papieru i makulatury, spełniających wymagania regulaminu, z których 
zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej 
z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komu-
nalnych;

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież 
i tekstylia należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego 
zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz 
odzieży i tekstyliów, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną 
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą 
lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach  
do selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających wymagania  
regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, 
na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu  
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

5) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbiera-
nia przeterminowanych leków, które znajdować się będą w wyznaczonych  
aptekach na terenie gminy;

6) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać  
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbiera-
jącym zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi  
przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom 
zbierającym zużyte sprzęt, na zasadach określonych odrębnymi przepisami  
lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg usta-
lonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady 

komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu  

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać  
w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które 
zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej 
przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

11) zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu  
podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne  
z nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;

12) odpady zielone należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub zagospodarowywać w sposób określony w §14 ust. 
1 lub postępować z nimi na zasadach określonych  odrębnymi przepisami;

13) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przeka-
zywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przeka-
zywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbiera-
jącemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie umowy zawartej  
z gminą.

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych  
z nieruchomości nie objętych zorganizowanym przez gminę systemem  
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w odpowiednich 
pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania 
regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na pod-
stawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

2) papier i makulaturę oraz małogabarytowe opakowania ulegające  
biodegradacji należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego  
zbierania papieru i makulatury, spełniających wymagania regulaminu,  
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie  
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

3) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz odzież 
i tekstylia należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego 
zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz 
odzieży i tekstyliów, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną 
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez wła-
ściciela nieruchomości z tym podmiotem;

4) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do 
selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających wymagania regu-
laminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie 
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

5) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach 
do zbierania przeterminowanych leków, umieszczonych w wyznaczonych 
aptekach na terenie gminy;

6) chemikalia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podsta-
wie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym 
zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom 
zbierającym zużyty sprzęt, na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać podmiotowi 
uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomo-
ści z tym podmiotem;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowied-
nich pojemnikach kontenerowych do zbierania odpadów budowlanych, które 
zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej 
przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

11) zużyte opony należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na pod-
stawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;

12) odpady zielone należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na 
podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem, 
lub zagospodarowywać w sposób określony w §14 ust. 1;

13) wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przeka-
zywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez wła-
ściciela nieruchomości z tym podmiotem.
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§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów 
komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień,  
niedopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;

2) segregowane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, opakowania ze 
szkła, papier i makulatura, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odzież 
i tekstylia – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, niedopuszczając jednak  
do przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane;

3) odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzo-
nych prac, nie później jednak niż po zakończeniu prac budowlanych, remonto-
wych i modernizacyjnych;

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli 
 nieruchomości;

5) przeterminowane leki i chemikalia – według potrzeb właścicieli  
nieruchomości;

6) zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli 

nieruchomości;
8) zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
9) odpady zielone - według potrzeb właścicieli nieruchomości;
10) opakowania ulegające biodegradacji - według potrzeb właścicieli  

nieruchomości;
11) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych  

do użytku publicznego:
a) trzy razy w tygodniu – w rejonie ulic: Piastowskiej, Chrobrego;
b) raz w tygodniu, niedopuszczając jednak do przepełnienia koszy – w pozo-

stałej części miasta.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się odpadów 

komunalnych powstałych w czasie zorganizowanych imprez masowych syste-
matycznie, jednak nie później niż:

1) w sezonie wiosenno-letnim:
a) dla imprez kończących się do godziny 20.00 - w ciągu dwóch godzin  

od zakończenia imprezy;
b) dla imprez kończących się po godzinie 20.00 – w ciągu 10 godzin  

od zakończenia imprezy;
2) w sezonie jesienno-zimowym:
a) dla imprez kończących się do godziny 17.00 – w ciągu dwóch godzin  

od zakończenia imprezy;
b) dla imprez kończących się po godzinie 17.00 – w ciągu14 godzin  

od zakończenia imprezy.
§ 13. 1. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposa-

żonych w zbiorniki bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością 
uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych oraz objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbior-
nika oraz uniemożliwiając wydostanie się nieczystości ciekłych poza zbiornik,  
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy 
usuwać nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy, zobowią-
zany jest do zapewnienia dostosowanej do liczby uczestników imprezy ilości 
szczelnych zbiorników szaletów przenośnych.

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest pozbywać się  
nieczystości ciekłych zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez  
w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych systematycznie,  
nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu  
24 godzin od zakończenia imprezy.

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU

GOSPODARKI ODPADAMI
§ 14. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone 

na terenie nieruchomości, zaleca się zagospodarować we własnym zakresie  
i na własne potrzebyw kompostowniach przydomowych.

2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w sposób 
określony w ust. 1 należy dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości 

zarówno na terenie nieruchomości, na której jest prowadzone oraz na terenie 
nieruchomości sąsiednich.

3. Właściciele nieruchomości, na których odpady zielone oraz odpady  
ulegające biodegradacji są zagospodarowywane w sposób określony w ust.  
1 obowiązani są złożyć do Burmistrza Piławy Górnej oświadczenie o fakcie 
prowadzenia kompostowni przydomowych.

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 właściciel nieruchomości  
obowiązany jest złożyć w terminie do 15 stycznia roku następującego po roku, 
w którym odpady zielone oraz odpady ulegające biodegradacji były zogospo-
darowywane w sposób określony w ust. 1.

5. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 15. 1. Magazynowanie odpadów komunalnych na terenie nierucho-

mości musi być prowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi  
i środowiska.

2. Odpady komunalne magazynowane na terenie nieruchomości muszą  
być gromadzone w sposób selektywny.

§ 16. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych, obowiązani są do minimalizowania używania opako-
wań jednorazowych, oraz podejmowania działań zmierzających do ponow-
nego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zacho-
wania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem  
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną  
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

2. Zabrania się utrzymywania w lokalach mieszkalnych w budynkach  
wielorodzinnych więcej niż dwa dorosłe psy i trzy dorosłe koty.

§ 18. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) zaopatrzenie psa w obrożę z identyfikatorem umożliwiającym ustale-

nie miejsca zamieszkania osoby utrzymującej psa. Z obowiązku tego zwol-
nione są osoby, których psy zostały oznakowane przez lekarza weterynarii 
poprzez wszczepienie elektronicznego mikroprocesora lub wykonanie tatuażu  
umożliwiającego identyfikację, o ile wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich 
danych osobowych,

b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub  
w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu. Zwolnienie 
psa z uwięzi dopuszczalne jest w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, 
gdy istnieje możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, co 
nie dotyczy psów ras uznawanych za agresywne. Zwolnienie psa ze smyczy  
na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość  
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa  
i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką  
ze stosownym ostrzeżeniem,

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zapobieganie wydostaniu się zwierząt w sposób niekontrolowany poza 

miejsce ich utrzymywania,
c) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,  

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, 
wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 
z psów przewodników,

d) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskow-
nic dla dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał;

e) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwie-
rzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku  
publicznego, a w szczególności na chodnikach, placach, parkingach, terenach 
zielonych,

f) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju w godzinach nocnych 
przez zwierzęta domowe,

g) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełnić wymogi ustano-
wione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod 
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zabudowy.
3) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych,  

utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.
§ 19. 1. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są do ich zarejestrowania  

w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej, w terminie 30 dni od wejścia  
w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia.

2. Rejestracja psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia  
potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.

3. W przypadku zmiany osoby utrzymującej psa lub jego utraty, dotych-
czasowy posiadacz zobowiązany jest zgłosić tą zmianę w Urzędzie Miasta  
w Piławie Górnej, w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany.

§ 20. 1. Osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe gołębie, poza wyma-
ganiami wynikającymi z § 17 ust.1 muszą dodatkowo spełniać wymagania:

1) odległość gołębników od okien i drzwi sąsiednich budynków mieszkal-
nychi budynków użyteczności publicznej nie może być mniejsza niż 10 m,  
z zastrzeżeniem pkt 4;

2) odległość gołębników od zakładów służby zdrowia, zakładów oświa-
towo – wychowawczych, wytwórni lub przetwórni artykułów spożywczych, 
zakładów zbiorowego żywienia, obiektów kultu religijnego oraz terenów  
sportowych i rekreacyjnych nie może być mniejsza niż 100 m;

3) odległość budynków gołębników od granicy działki sąsiedniej, drogi lub 
ciągu pieszego nie może być mniejsza niż 5 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

4) dopuszcza się zmniejszenie odległości o których mowa w pkt 1 i pkt 3  
w przypadku uzyskania zgody właścicieli sąsiednich posesji;

5) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem gołębi 
muszą być gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami odrębnymii Regulami-
nem oraz nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz 
wód powierzchniowych i podziemnych;

2. Zakazuje się utrzymywania gołębi:
1) w budynkach wielorodzinnych oraz w miejscach wspólnego użytku;
2) w budynkach o zabudowie szeregowej;

Rozdział 7.
UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy 

Piława Górna zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z zastrzeże-
niem ust. 2.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej na obszarze Gminy 
Piława Górna dopuszcza się utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu, kóz i 
pszczół dla własnych potrzeb oraz przy zachowaniu następujących warunków:

1) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od okien 
i drzwi sąsiednich budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicz-
nej nie może być mniejsza niż 15 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

2) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od zakła-
dów służby zdrowia, zakładów oświatowo – wychowawczych, wytwórni lub 
przetwórni artykułów spożywczych, zakładów zbiorowego żywienia, obiektów 
kultu religijnego oraz terenów sportowych i rekreacyjnych nie może być mniej-
sza niż 200 m;

3) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek  
od indywidualnych ujęć wodnych nie może być mniejsza niż 50 m;

4) odległość granicy wybiegu, budynków inwentarskich lub klatek od gra-
nicy działki sąsiedniej, drogi lub ciągu pieszego nie może być mniejsza niż  
7,5 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) dopuszcza się zmniejszenie odległości o których mowa w pkt 1 i pkt 4  
w przypadku uzyskania zgody właścicieli sąsiednich posesji;

6) utrzymywanie nie będzie powodowało na nieruchomościach sąsiednich 
uciążliwości takich jak odór lub hałas;

7) wybiegi dla zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający 
przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu;

8) odpady i nieczystości wytwarzane w związku z utrzymywaniem zwie-
rząt gospodarskich muszą być gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami 
odrębnymi i Regulaminem oraz nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu 
nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

9) utrzymywanie zwierząt gospodarskich może być prowadzone po  
uzyskaniu zgody właściciela nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej bądź 
podmiotu działającego w imieniu właściciela;

10) utrzymywanie drobiu nie może powodować uciążliwości dla otoczenia i 
powinno być zgodne z wymaganiami sanitarnymi, a w szczególności nie może 
prowadzić do zanieczyszczenia terenu nieruchomości, na której zlokalizowana 
jest hodowla oraz emisji nieprzyjemnych zapachów do otoczenia;

11) pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości  
co najmniej 5 m od granicy nieruchomości – w taki sposób, aby wylatujące  
i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na terenach z zabudową wielorodzinną;
2) na terenach z zabudową szeregową;

Rozdział 8.
DERATYZACJA

§ 22. 1. Ustala się, że teren Gminy Piława Górna jest obszarem podlegają-
cym obowiązkowej deratyzacji.

2. Właściciele nieruchomości mieszkalnych, użytkowych, zakładów han-
dlowych i usługowych, obiektów spożywczych zobowiązani są do przepro-
wadzania, co najmniej dwa razy w ciągu roku – w okresie kwiecień/maj oraz 
październik/listopad, deratyzacji na terenie nieruchomości polegającej na jed-
noczesnym wyłożeniu (z zachowaniem środków ostrożności) właściwej trutki.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 23. 1. Osoby utrzymujące gołębie zobowiązane są dostosować się do 
wymagań określonych w § 20 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
Regulaminu.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych  
z produkcji rolniczej zobowiązane są dostosować się do wymagań określonych 
w § 21 w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Regulaminu.

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
§ 25. Traci moc uchwała Nr 253/XLIX/2006 Rady Miejskiej w Piławie 

Górnej z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Pilawy Górnej.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6c 
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, 
co następuje:

§ 1. Postanawia się, że od dnia 1 lipca 2013 r. Gmina Piława Górna odbie-

rać będzie odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rady Miejskiej w Piławie Górnej 
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli  
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr 117/XXVIII/2012
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 6k ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, 
co następuje:

§1
w Uchwale Nr 118/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

20.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za 
pojemnik o określonej pojemności, zmienia się §3, który otrzymuje brzmienie: 
§ 3. Ustala się stawki opłat za pojemniki o określonej pojemności.

1. Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne ustala się następujące miesięczne stawki opłat za  
pojemniki:

1) o pojemności  60 l – 29,00 zł
2) o pojemności 110 l - 53,00 zł
3) o pojemności 120 l – 58,00 zł 
4) o pojemności 240 l – 115,00 zł
5) o pojemności 1100 l – 528,00.zł
6) o pojemności 2200 l – 1 056,00 zł

7) o pojemności 5000 l – 2 400,00 zł
8) o pojemności 7000 l – 3 360,00 zł

2.Od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady, a odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się 
następujące miesięczne stawki opłat za pojemniki:

1) o pojemności  60 l – 23,00 zł
2) o pojemności 110 l - 42,00 zł
3) o pojemności 120 l – 46,00 zł 
4) o pojemności 240 l – 91,00 zł
5) o pojemności 1100 l – 418,00.zł
6) o pojemności 2200 l – 836,00 zł
7) o pojemności 5000 l – 1 900,00 zł
8) o pojemności 7000 l – 2 660,00 zł”

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

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

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2013 r.

Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 lutego 2013 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 118/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  
z dnia 20.12.2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki 
za pojemnik o określonej pojemności

Uchwała Nr 131/XXXI/2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6l ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2012 r., poz. 391), Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wno-
szona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania do 15 dnia każ-
dego miesiąca za dany miesiąc.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, określa odrębna uchwała.

3. Termin wniesienia pierwszej opłaty, o której mowa w ust. 1 upływa  
w dniu 15 lipca 2013 r.

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1, wnoszona będzie przez właścicieli  
nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Piława Górna lub w kasie  
Urzędu Miasta Piława Górna.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr 119/XXVIII/2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6n ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska w Piławie Górnej 
uchwala, co następuje: 

§1
w Uchwale Nr 121/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 

20.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

zmienia się załącznik nr 1 określający wzór deklaracji o wysokości opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
nieruchomości położonych na terenie Gminy Piława Górna i nadaje mu treść 
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

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

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 26 lutego 2013

w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 
20.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. 

Uchwała Nr 132/XXXI/2013
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1. Dlaczego zmieniają się 
zasady gospodarowania 
odpadami? 

Wprowadzane zmiany  
w systemie gospodarowania 
odpadami komunalnymi mają 
sprawić, aby wszyscy miesz-
kańcy zostali objęci systemem 
zbierania odpadów. 

Ma to doprowadzić do ogra-
niczenia składowania odpadów 
na wysypiskach, zmniejszyć 
zjawisko pozbywania się odpa-
dów komunalnych w sposób 
nielegalny i niekontrolowany   
(np. przez podrzucanie ich do 
lasu, czy palenie nimi w pie-
cach oraz zwiększyć ilości 
odzyskiwanych surowców 
wtórnych). Celem zmian jest 
również zwiększenie poziomu 
recyklingu i odzysku odpadów 
zebranych selektywnie, a także 
redukcja masy odpadów ulega-
jących biodegradacji kierowa-
nych do składowania.

2. W jaki sposób miesz-
kańcy mają przystąpić do 
systemu gospodarowania 
odpadami prowadzonego 
przez gminę?

Właściciel nieruchomości 
zobowiązany jest do złoże-
nia w gminie deklaracji, która 
będzie podstawą do naliczenia 
opłaty ponoszonej przez miesz-
kańców nieruchomości. Jedno-
cześnie mieszkańcy powinni 
pamiętać o wypowiedzeniu 
umowy z firmą, z którą mają 
podpisaną umowę na odbiór 
odpadów. Należy podkreślić, 
że opłata przekazywana gminie  
w zamian za świadczenie 
usługi odebrania i zagospoda-
rowania odpadów będzie obo-
wiązkowa. W imieniu miesz-
kańców spółdzielni i wspólnot 
z własnym zarządem dekla-
rację mogą składać zarządy.  
W przypadku niezłożenia 
deklaracji burmistrz w drodze 
decyzji określi wysokość opłaty 
jak dla odpadów niesegrego-
wanych, na podstawie średniej 
ilości odpadów powstających 
na nieruchomościach o podob-
nym charakterze.

3. Kto zapewnia pojemniki 

(worki) na odpady?
Zgodnie z zapisami ustawy 

obowiązek zapewnienia na nie-
ruchomości pojemnika (worka) 
na odpady oraz utrzymania go 
w czystości spoczywa na wła-
ścicielu/zarządcy nieruchomo-
ści. Jednak ustawa dopuszcza 
świadczenie przez gminę, czy 
przedsiębiorcę usług dodatko-
wych, do których może nale-
żeć dostarczenie pojemników 
(worków) do zbierania odpa-
dów czy ich mycie za dodat-
kową opłatą – gmina rozważa 
taką ewentualność.

4. Jaka jest metoda nalicza-
nia opłaty w naszej gminie ?

Opłata za gospodarowanie 
odpadami, ponoszona przez 
właścicieli nieruchomości, na 
których zamieszkują miesz-
kańcy, ustalana jest w oparciu 
o liczbę mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość.  
I wynosi ona w przypadku 
gdy odpady są segregowane  
11,00 zł/osobę/miesiąc oraz 
w sytuacji gdy odpady nie są 
segregowane 13,00 zł/osobę/
miesiąc. Natomiast w przy-
padku nieruchomości, na któ-
rych nie zamieszkują miesz-
kańcy, a powstają odpady 
komunalne, np. nieruchomości, 
na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, spo-
łeczna lub publiczna, opłatę 
ustala się w oparciu o ilość 
pojemników o danej pojemno-
ści i stawki opłaty za pojemnik. 

5. Czy nowy system gospo-
darki odpadami obejmie 
właścicieli nieruchomości, 
na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne?

Tak, określa to Uchwała 
Rady Miejskiej Nr  z dnia 26 
lutego 2013 r.

6.  Kto musi złożyć dekla-
rację?

Musi ją złożyć właściciel 
każdej nieruchomości. Dotyczy 
to zarówno osób fizycznych jak 
i prawnych, budynków miesz-
kalnych, firm czy szkół, urzę-
dów. W przypadku wspólnot 
i spółdzielni mieszkaniowych 

obowiązek ten spoczywa na 
zarządcy/administratorze nie-
ruchomości wielolokalowej 
(np. ZBM, Spółdzielnia Miesz-
kaniowa). W przypadku zabu-
dowy jednorodzinnej właści-
ciel zobowiązany jest złożyć 
deklarację indywidualnie.

7. Co w przypadku nieru-
chomości o nieuregulowanym 
stanie prawnym?

Jeśli dana nieruchomość nie 
ma właściciela, bo na przykład 
toczy się postępowanie spad-
kowe, deklarację składa ten, 
który w danej nieruchomości 
zamieszkuje lub wytwarza 
odpady komunalne, niezależnie 
od sytuacji prawnej lokalu.

8. Gdzie mam wyrzucić 
stary telewizor czy lodówkę 
lub inny odpad problemowy?

Gminy na swoim terenie 
mają zapewnić mieszkańcom 
możliwość bezpłatnego odda-
nia odpadów zielonych, odpa-
dów wielkogabarytowych oraz 
problemowych jak meble, elek-
trosprzęt, gruz itp.
9. Na jakie cele może 
zostać przeznaczona opłata 
pobrana od mieszkańców? 
Opłata może zostać prze-
znaczona tylko na realiza-
cję następujących celów: 
1) odbiór odpadów z nierucho-
mości, gdzie zostały wytwo-
rzone;
2) zbieranie odpadów w 
punktach selektywnej zbiórki  
(+ utworzenie i utrzymywanie);
3) transport odpadów komunal-
nych na wysypisko;
4) odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych;
5) obsługę administracyjną sys-
temu.

Rola gminy. Gmina 
ma wprowadzić i objąć 
wszystkich mieszkańców 
nowym systemem gospo-
darowania już od dnia  
1 lipca 2013. Cel ten wyzna-
cza ustawa o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach 
uchwalona przez polski par-
lament. Zmienić ma się dużo. 
Nie będziemy płacić za wywóz 
odpadów jak dotąd firmie 
wywozowej, ale bezpośrednio 
do gminy, która określi stawki 
za odbiór odpadów. 

Gmina w drodze przetargu 
wybierze firmę wywozową, 

która będzie odbierać od miesz-
kańców odpady i zadecyduje  
o tym, gdzie odpady mają trafić 
do przetworzenia i utylizacji. 
Sposób przetworzenia i utyliza-
cji musi być zgodny z zapisami 
Planu Gospodarki Odpadami 
Województwa Dolnośląskiego. 

Jeśli obowiązkowe zmiany 
nie zostaną wprowadzone lub 
założone poziomy odzysku 
i ograniczenia składowania 
odpadów podlegających bio-
degradacji nie zostaną osią-
gnięte, to na gminę zostaną 
nałożone kary administracyjne. 
Gmina ma obowiązek tworze-
nia i uruchomienia punktów 
selektywnej zbiórki odpadów, 
prowadzenia działań infor-
macyjnych i edukacyjnych,  
a także podjęcia serii uchwał, 
które umożliwią wprowadzenie 
nowego systemu gospodarowa-
nia odpadami. 

10. Czy po wprowadze-
niu nowego system dostęp  
do selektywnej zbiórki 
surowców wtórnych będzie 
łatwiejszy?

Tak, a selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych obej-
mie co najmniej następujące 
frakcje odpadów: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło i 
opakowania wielomateriałowe. 
W przypadku domów o niskiej 
zabudowie zbiórka selektywna 
będzie mieć kształt zbiórki             
u źródła, najprawdopodobniej 
w postaci worków na surowce 
wtórne w różnych kolorach.                 
W przypadku wysokiej i gęstej 
zabudowy będą to większe, 
zbiorcze pojemniki. Gmina na 
swoim terenie ma zapewnić 
mieszkańcom także możliwość 
bezpłatnego oddania odpadów 
zielonych, odpadów wielko-
gabarytowych oraz problemo-
wych jak meble, elektrosprzęt, 
gruz, leki itp.

11. Jaki obowiązek nakłada 
na właścicieli nieruchomo-
ści nowa ustawa o utrzy-
maniu czystości i porządku  
w gminach?

W związku z nowelizacją 
ustawy każdy właściciel nieru-
chomości będzie obowiązany 
złożyć deklarację na podstawie, 
której będzie wnosił do gminy 
opłatę za odbiór odpadów.

12. Co w przypadku gdy 

Najczęściej zadawane pytania i odpowie-
dzi związane z nową gospodarką odpa-

dami komunalnymi.

Gospodarka odpadami
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właściciel nieruchomości 
wniesie niższą opłatę od 
należnej?

Burmistrz określi w drodze 
decyzji wysokość zaległości  
w trybie ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podat-
kowa.

13. Co będzie w przy-
padku niezłożenia deklaracji  
o wysokości opłaty za  
odbiór odpadów?

W przypadku niezłożenia 
deklaracji, burmistrz określi 
w drodze decyzji wysokość 
opłaty, biorąc pod uwagę sza-

cunki, w tym średnią ilości 
odpadów powstających na nie-
ruchomościach o podobnym 
charakterze.

14. Kto będzie sprawdzać, 
czy mieszkańcy faktycznie 
prowadzą zadeklarowaną 
selektywną zbiórkę odpa-
dów?

W związku z tym, że osoby 
które zadeklarują prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów, 
mają płacić za odbiór odpadów 
mniej niż osoby, które nie będą 
jej prowadzić, dlatego muszą 
z tego obowiązku się wywią-

zywać. Podstawową weryfi-
kację prowadzić będzie firma 
odbierającą odpady w imieniu 
gminy.

15. Co się stanie, jeżeli wła-
ściciel nieruchomości zade-
klarował, że będzie segrego-
wał odpady, a ich nie segre-
guje?

W przypadku stwierdzenia, 
że mieszkaniec nie segreguje 
odpadów, a zadeklarował, 
że będzie to robił, burmistrz 
wydaje decyzję określającą 
wyższą opłatę.

16. Czy dostanę rachunek 

za śmieci? Czy przedsię-
biorcom będą wystawiane 
faktury za opłatę za odbiór 
odpadów?

Nie. Miasto nie będzie wysta-
wiać ani rachunków, ani faktur.

Opłatę należy wnieść bez 
wezwania przelewem na rachu-
nek bankowy Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej nr 83 9527 
0007 0042 6767 2000 0005 lub 
uiścić w kasie Urzędu Miasta 
w Piławie Górnej (kasa czynna 
w godzinach 12.00-15.00), 
w przypadku wspólnot do 
zarządcy/administratora.  

Zadania są dokładnie okre-
ślone przez prawo. Normy 
regulujące przebywanie zwie-
rząt w mieście zawiera między 
innymi ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gmi-
nach oraz Uchwała Rady 
Miejskiej w Piławie Górnej  
Nr 110/XXVII/2012 z 27 listo-
pada 2012 r. w sprawie regu-
laminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy 
Piława Górna. Od stycznia 
2013 roku pracownik Urzędu 
Miasta w Piławie Górnej jest 
zobowiązany do prowadzenia 
i weryfikacji rejestru zwierząt 
podlegających wszczepieniu 
elektronicznego mikroproce-
sora lub wykonaniu tatuażu 
umożliwiającego identyfika-
cję.  

Gmina z roku na rok rezer-
wuje też coraz większe środki 
na odławianie i zapewnienie 
opieki bezdomnym zwie-
rzętom. Kosztowne zada-
nie pochłania bowiem coraz 
więcej pieniędzy. Piława 
Górna ma podpisaną umowę 
ze Stowarzyszeniem Przy-
jaciół Zwierząt ,,AZYL” 

w Dzierżoniowie. Koszt odda-
nia jednego psa do schroniska, 
prowadzonego przez stowa-
rzyszenie, sięga dwóch tysięcy 
złotych, a wydatki stale rosną. 
Z 16 tysięcy złotych w 2010 
roku zwiększyły się o połowę 
i wynoszą obecnie 24 tysiące 
złotych.

W zminimalizowaniu kosz-
tów na pewno pomogą kon-
trole. Gmina, zarządcy budyn-
ków i funkcjonariusze policji 
wkrótce sprawdzą, czy wła-
ściciele czworonogów nale-
życie wypełniają obowiązki 
wynikające z przepisów. Tym-
czasem, do 28 lutego, właści-
ciele psów są zobowiązani 
do złożenia oświadczenia 
o ich posiadaniu. Wszyscy 
zaś, którzy staną się właści-
cielami w ciągu roku, mają  
30 dni na dopełnienie for-
malności rejestracyjnych 
w gminie od dnia, kiedy 
wejdą w posiadanie psa.  
W tym roku opłata z tytułu 
posiadania psa wynosi 45 zł 
(płatne do 31 marca br. bez 
wezwania).

Obowiązki właścicieli  
i opiekunów psów

W urzędzie są często zgła-
szane przypadki psów biegają-
cych bez opieki, dlatego warto 
przypomnieć sobie o obowiąz-
kach ciążących na właścicie-
lach i opiekunach psów, wyni-
kających z wyżej wspomnia-
nego „Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
Gminy Piława Górna”. Opiekę 
nad psem należy sprawo-
wać w sposób gwarantujący 
bezpieczeństwo w miejscu 
publicznym. Kto nie zacho-
wuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia, zgodnie 
z art. 77 Kodeksu Wykroczeń 
podlega karze grzywny do 
250 zł. Niedopuszczalne jest 
również puszczanie psa luzem 
w lesie. W tym przypadku 
właściciel narażony jest na 
grzywnę nawet do 5 tys. zł. 
Właściciele psów muszą też 
pamiętać, że obowiązuje ich 
rejestracja czworonoga. Za 
niezarejestrowanie psa grozi 
mandat karny do 500 zł.

Przy zakupie psa koniecznie 
powinniśmy sprawdzić, czy 
nie reprezentuje on rasy uzna-
nej za agresywną. Na trzy-
manie przedstawiciela jednej  
z 11 psich ras musimy uzyskać 
specjalne pozwolenie.

Opiekę nad czworono-
giem należy sprawować  
w sposób wykluczający 
zagrożenie bezpieczeństwa 
lub uciążliwości dla ludzi,  

a to oznacza, że
• Właściciel lub opiekun psa 

zobowiązany jest do wypro-
wadzania psa wyłącznie na 
smyczy.

• Zwolnienie psa ze smyczy 
dozwolone jest tylko wtedy, 
gdy pies jest w kagańcu, 
w miejscach mało uczęszcza-
nych przez ludzi i tylko, gdy 
opiekun psa ma możliwość 
sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowa-
niem. 

• Należy niezwłocznie usuwać 
zanieczyszczenia spowodo-
wane przez psy w miejscach 
publicznych, takich jak: 
chodniki, ulice czy zieleńce.

Zabrania się

• Wypuszczania psów bez 
opieki.

• Pozostawiania psa bez 
dozoru, jeżeli nie jest on 
należycie uwiązany lub nie 
znajduje się w pomieszcze-
niu zamkniętym albo na tere-
nie ogrodzonym w sposób 
uniemożliwiający wydosta-
nie się psa na zewnątrz. 

• Wpuszczania psów do pia-
skownic i na place zabaw dla 
dzieci.

• Wprowadzania psów do 
sklepów, zakładów produk-
cji spożywczej, zakładów 
usługowych, lokali gastro-
nomicznych, aptek, szpi-
tali, obiektów użyteczności 
publicznej oraz innych obiek-
tów, których administra-
cje wprowadziły ten zakaz  
(z wyjątkiem psów przewod-
ników osób niewidomych). 

Do końca lutego właściciele psów powinni 
złożyć w urzędzie miasta oświadcze-

nie o posiadaniu czworonoga, a do końca 
marca uiścić stosowną opłatę. Obowiązki 
wobec czworonogów dotyczą też gminy. Od 
początku roku urząd musi prowadzić rejestr 
zwierząt podlegających specjalnej identyfi-
kacji. Przeznacza też coraz większe środki 
finansowe na zapewnienie opieki nad bez-
domnymi zwierzętami. 

Co musi wiedzieć posiadacz czworonoga?
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WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

WIEŚCI
Z PIŁAWY GÓRNEJ

Koncert z okazji Dnia KobietKoncert z okazji Dnia KobietKoncert z okazji Dnia KobietKoncert z okazji Dnia Kobiet    
pt.pt.pt.pt.    „„„„Przechadzka w stylu retro”Przechadzka w stylu retro”Przechadzka w stylu retro”Przechadzka w stylu retro”    

    

wystąpią:wystąpią:wystąpią:wystąpią:    
    dzieci i młodzież z piławskich dzieci i młodzież z piławskich dzieci i młodzież z piławskich dzieci i młodzież z piławskich szkółszkółszkółszkół    

orazorazorazoraz        
Małgorzata DaniłowMałgorzata DaniłowMałgorzata DaniłowMałgorzata Daniłow  (wokal)  (wokal)  (wokal)  (wokal)    

iiii Mieczysław  Mieczysław  Mieczysław  Mieczysław MejMejMejMejzazazaza (fortepian) (fortepian) (fortepian) (fortepian)    
    

8 marca 2018 marca 2018 marca 2018 marca 2013333 r. r. r. r.    
godz.17.00godz.17.00godz.17.00godz.17.00    

Miejski Ośrodek  KulturyMiejski Ośrodek  KulturyMiejski Ośrodek  KulturyMiejski Ośrodek  Kultury    w Piławie Górnej w Piławie Górnej w Piławie Górnej w Piławie Górnej –––– sala w sala w sala w sala widowiskowaidowiskowaidowiskowaidowiskowa    
wstępwstępwstępwstęp:  przedsprzedaż :  przedsprzedaż :  przedsprzedaż :  przedsprzedaż biletów biletów biletów biletów 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł     i 12 zł w dniu koncertui 12 zł w dniu koncertui 12 zł w dniu koncertui 12 zł w dniu koncertu    

    
Na Na Na Na przybyłeprzybyłeprzybyłeprzybyłe panie czeka niespodzianka panie czeka niespodzianka panie czeka niespodzianka panie czeka niespodzianka ! ! ! !    

Zakład Usług Komunalnych w Pieszycach poinfor-
mował, iż umowy o wypowiedzenie świadczenia usług  
ze skutkiem na 30.06.2013 r. należy najpóźniej  

wypowiedzieć na koniec maja 2013 r. 

Wypowiedzenie umowy powinno nastąpić na  
piśmie z podaniem oznaczenia nieruchomości (dokładny 
adres) oraz imienia i nazwiska osoby wypowiadającej.

Wypowiedzenie należy przesłać na adres Zakład  
Usług Komunalnych Pieszyce ul. Bielawska 6, 58-250 
Pieszyce, może zostać także złożone w Urzędzie Miasta 
w Piławie Górnej w Biurze Obsługi Klienta pok. Nr 2  
lub może zostać przekazane kierowcy.     

Rozwiązywanie umów

1) grunty niezabudowane, przeznaczone pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną:

- działka nr 446/3 – Obręb Kopanica o pow. 1.119 m2 przy  
ul. Wąskiej Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy posesjami 
nr 4 - 8),
 - działka nr 409/6 – Obręb Kopanica o pow. 962 m2 przy 
ul. Limanowskiego w Piławie Górnej, 
- działka nr 409/7 – Obręb Kopanica o pow. 952 m2 przy   
ul. Limanowskiego w Piławie Górnej, 
- działki nr 403/2 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącznej 
pow. 1.051 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej (usy-
tuowana za budynkiem nr 19), 
- działki nr 403/3 i 50% dz. 403/4 – Obręb Kopanica o łącz-
nej pow. 1.106 m2 przy ul. Limanowskiego w Piławie Górnej 
(usytuowana za budynkiem nr 19), - działka nr 290/4 – Obręb 
Północ o pow. 1372 m2 przy ul. Sienkiewicza (usytuowana 
pomiędzy budynkami nr 48 a 52), 
- działka nr 203 – Obręb Północ o pow. 4.249 m2 przy  
ul. Cichej w Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy budyn-
kami nr 4 a 6). 
- działka nr 490 – Obręb Kośmin  o pow. 1.222 m2 przy  
ul. Leśnej w Piławie Górnej (usytuowana pomiędzy budyn-
kami nr 3 a 7). 

2) nieruchomości zabudowane:
 - budynkiem wielomieszkaniowym o pow. 931,49 m2 przy  
Pl. Piastów Śląskich nr 4 w Piławie Górnej, przeznaczonym  
do kapitalnego remontu. 
 - udział w wys. 33,89%, stanowiący pow. 60,44 m2, w budynku 
przy ul. Fabrycznej 5 z przeznaczeniem do adaptacji na cele 
mieszkalne. 
- działka nr 343/1 – Obręb Kośmin o pow. 829 m2, zabudowana 
budynkiem gospodarczym (inwentarsko-składowym) przy  
ul. Leśnej 20 w Piławie Górnej. 

3) lokal użytkowy o pow. 73,10 m2 w budynku przy  
ul. Piastowskiej 46 w Piławie Górnej. 

Wszystkie osoby, zainteresowane zakupem nieruchomo-
ści proszone są o zgłaszanie się w tutejszym urzędzie miasta,  
ul. Piastowska 29,  pok. nr 1. 

U rząd Miasta w Piławie Górnej informuje, 
że gmina posiada w swoim zasobie 

następujące  nieruchomości przeznaczone 
do sprzedaży w drodze przetargu:

Nieruchomości na sprzedaż 

                    Kiermasz Kiermasz Kiermasz Kiermasz     WielkanocnyWielkanocnyWielkanocnyWielkanocny
Bardzo serdecznie zapraszamy osoby, 

które chciałyby  zaprezentować swoje prace 
oraz technikę ich wykonania w zakresie: 

            
        - haftu, wyszywanek, szydełkowania, robótek na drutach, gobelinów
       - pisanek, baranków, stroików, itp. związanych z tematyką wielkanocną lub inną

     
      do ich wystawienia 23 marca 2013 r./sobota/

podczas trwającego Kiermaszu Wielkanocnego
                           w godz.12.00 -14.00  
         Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 22.03.2013 r. do godz. 10.00. 

(pokój instruktorski I piętro MOK Piława Górna tel. 74 8371596)
                                                                       

         Istnieje możliwość sprzedaży prezentowanych prac.  Zapraszamy! 

Wielkanocny   Wielkanocny   Wielkanocny   Wielkanocny   KKKKonkurs onkurs onkurs onkurs     
            PPPPalmalmalmalm i  i  i  i PPPPisanekisanekisanekisanek        

  
  Sobota 23 marca 2013 r. godz. 12.00.  

     
Miejski Ośrodek Kultury w Piławie Górnej zaprasza wszystkich chętnych  
do udziału w konkursie na najpiękniejszą palmę wielkanocną i pisankę.

   Jury dokona oceny prac w dwóch kategoriach: 

      a) prace indywidualne – palma i pisanka 

             b) prace zbiorowe – palma (zgłoszenia rodzinne, grup szkolnych, 

                    przedszkolnych, zespołów itp.) 

         -regulamin konkursu do pobrania na stronie www.mok.pilawagorna.pl 
            
           Zgłoszenia przyjmujemy do piątku 22.03.2013 r. do godz. 10.00
                   (pokój instruktorski I piętro MOK Piława Górna tel. 74 8371596)
                              

Urząd miasta wystąpił do firmy odbie-
rającej odpady z terenu naszej gminy 

o zajęcie stanowiska w zakresie rozwiąza-
nia umów, w związku z nowym systemem 
gospodarowania odpadami, który będzie 
wdrożony od 1 lipca 2013 roku.


