UCHWAŁA NR 209.XXX.2016
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Jeleniej Góry.
DZIAŁ I.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
Rozdział 1.
Prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 1. Wprowadza się obowiązek zbierania i odbierania odpadów komunalnych na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
§ 2. Właściciele nieruchomości prowadzą w opisanym niżej zakresie selektywne zbieranie i przekazywanie do
odbioru odpadów komunalnych:
1. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: papier, szkło, tworzywa sztuczne (w tym metale
i opakowania wielomateriałowe), odpady ulegające biodegradacji przekazuje się do odbioru uprawnionemu
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z uwzględnieniem poniższych zasad:
1) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się worki;
2) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się
korzystanie ze zbiorczych punktów wyposażonych w pojemniki do segregacji odpadów tzw. „gniazd”
udostępnianych przez Miasto Jelenia Góra;
3) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stosuje się pojemniki do tego celu przeznaczone;
4) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe stosuje się worki;
5) do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych na terenach innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinnych ogrodów działkowych), dopuszcza
się korzystanie ze zbiorczych punktów wyposażonych w pojemniki do segregacji odpadów tzw. „gniazd”
udostępnianych przez Miasto Jelenia Góra;
6) selektywnie zebrane odpady komunalne należy wystawiać i udostępniać do odbioru z zachowaniem terminów
wynikających z harmonogramu odbioru tych odpadów.
2. Wytwarzane przez wszystkich mieszkańców miasta odpady komunalne, takie jak: przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady
komunalne, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, szkło, drewno, odpady wielomateriałowe, tekstylia oraz
inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych można oddać do utworzonych
Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
3. Poza Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym, oddaje się sprzedawcy w chwili zakupu nowego sprzętu, jeżeli sprzęt jest tego samego
rodzaju;
2) przeterminowane leki oddaje się do pojemników zlokalizowanych w aptekach;
3) zużyte baterie oddaje się do pojemników zlokalizowanych w wyznaczonych budynkach użyteczności
publicznej.
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4. W przypadku zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytych opon, odpady te należy wystawiać nie wcześniej niż 24 godziny przed
terminem wynikającym z harmonogramu odbioru tych odpadów.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, należy gromadzić odrębnie od pozostałych
odpadów. Odpady te nie mogą zawierać odpadów niebezpiecznych.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 0,1 Mg (tony) na mieszkańca rocznie, dostarczone przez
mieszkańców do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą odbierane w ramach opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości ponad 0,1 Mg (tony) na mieszkańca rocznie, właściciele
nieruchomości są zobowiązani do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Pozostałe odpady, których nie można wydzielić stanowią zmieszane odpady komunalne, które należy
gromadzić w pojemnikach.
Rozdział 2.
Uprzątanie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku z części nieruchomości służących
do użytku publicznego poprzez:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń;
2) oczyszczanie chodnika przy wyznaczonym przejściu dla pieszych na całej jego szerokości;
3) gromadzenie w pryzmach obok jezdni lub na skraju chodnika od strony jezdni błota, śniegu oraz lodu w sposób
niezagrażający bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, z zachowaniem możliwości odpływu wody do
kanalizacji lub urządzeń odwadniających.
Rozdział 3.
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że wykonywane
czynności odbywają się na utwardzonych częściach nieruchomości i nie wpływają szkodliwie na środowisko,
a ścieki z mycia pojazdów są odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku
bezodpływowym, który jest opróżniany.
2. Dopuszcza się dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi pod
warunkiem, że naprawy odbywają się w garażach lub na utwardzonych częściach nieruchomości, nie są uciążliwe
dla właścicieli i użytkowników sąsiednich nieruchomości, wykonywane czynności i sposób magazynowania
odpadów nie wpływają szkodliwie na środowisko, a powstające odpady będą przekazywane zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
DZIAŁ II.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
Rozdział 1.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 5. 1. Niesegregowane odpady komunalne są gromadzone wyłącznie w pojemnikach do tego celu
przeznaczonych.
2. Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej służą pojemniki o pojemności
minimum 110 litrów (0,11 m³);
2) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady
komunalne służą pojemniki o pojemności minimum 60 litrów (0,06 m³);
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3) do gromadzenia odpadów komunalnych na terenach nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
oraz inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym rodzinne ogrody
działkowe), służą pojemniki o pojemności minimum 110 litrów (0,11 m³);
4) pojemniki obsługujące nieruchomości, muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny
zgodności lub wymagania Polskich Norm i współpracować z urządzeniem odbierającym.
3. O rodzaju i pojemności ustawionych na terenie nieruchomości pojemników decyduje właściciel
nieruchomości z zachowaniem następujących norm tygodniowych:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na jednego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą
nieruchomość;
2) dla szkół, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych, zakładów poprawczych, schronisk dla
nieletnich, itp. - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 2 l na osobę;
3) dla organów administracji państwowej i samorządowej, Zakładów Opieki Zdrowotnej - w zależności od
potrzeb, jednak co najmniej 2l na każdego pracownika;
4) dla lokali handlowych – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na
każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 2 l na jedno miejsce
konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l
na każdy punkt;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej
jeden pojemnik 60 l na każdy zakład, przy zachowaniu ilości minimum 10 l na pracownika;
9) dla szpitali, domów opieki, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. - w zależności od potrzeb,
jednak co najmniej 20 l na jedno łóżko;
10) dla rodzinnych ogrodów działkowych – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 2 l na każdą użytkowaną
działkę: w okresie od 1 maja do 31 października (jeden lub więcej pojemników dla wszystkich działek ogrodu
lub wydzielonego terenu ogrodu, o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek);
11) dla targowisk – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 50 l na 1 stanowisko handlowe;
12) dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, poza nieruchomościami określonymi
w § 5 ust. 3 pkt 10 - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy domek lub
inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
13) ilość i wielkość pojemników dla pozostałych podmiotów: w zależności od potrzeb.
4. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się łączną, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania odpadów, zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 3.
5. W pasach dróg publicznych i na terenach intensywnego ruchu pieszego, na przystankach zbiorowej
komunikacji publicznej oraz w miejscach publicznych (place, parki, zieleńce) należy instalować trwałe kosze
uliczne o minimalnej pojemności 10 litrów oraz pojemniki na odchody zwierzęce.
6. Ustala się maksymalne odległości między koszami ulicznymi w zależności od usytuowania terenu:
1) dla strefy pierwszej tj. centralne części miasta lub osiedli w strefach ochrony konserwatorskiej, centra i ulice
handlowe, dworce autobusowe i kolejowe, otoczenie obiektów użyteczności publicznej - w miarę potrzeb, nie
rzadziej jednak niż co 100 m;
2) dla strefy drugiej tj. dzielnice mieszkaniowe o zabudowie zwartej, tereny parków i skwerów - w miarę potrzeb,
nie rzadziej jednak niż co 200 m.
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§ 6. 1. Do gromadzenia odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki na nieruchomościach zamieszkałych
stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 110 litrów oraz worki o pojemności 80-120 litrów. Do gromadzenia
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne stosuje się pojemniki o minimalnej pojemności 60 litrów.
2. Kolorystyka pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki:
1) szkło - kolor zielony;
2) papier - kolor niebieski;
3) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomateriałowe - kolor żółty;
4) odpady ulegające biodegradacji - kolor brązowy.
3. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów należy oznakować w sposób zapewniający identyfikację
nieruchomości, którą obsługują.
Rozdział 2.
Rozmieszczenie i utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach
przygotowanych i dostępnych zarówno dla użytkownika, jak i dla podmiotów odbierających odpady komunalne,
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. Pojemniki na odpady komunalne oraz miejsca ich ustawienia właściciel nieruchomości obowiązany jest
utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Koszty przygotowania i utrzymywania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.
4. Dopuszcza się ustawianie pojemników wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości zarówno na odpady
segregowane, jak również niesegregowane.
5. W dniu odbierania odpadów komunalnych, należy zapewnić dostęp do pojemników i worków dla
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić pojemniki i worki przed wejściem na teren
nieruchomości.
6. Przepisy ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do ustawienia koszy na odpady w pasach dróg publicznych,
przystankach komunikacji zbiorowej oraz innych terenach użytku publicznego.
DZIAŁ III.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych:
1. Dla zabudowy jednorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) odpady segregowane (szkło i papier) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) odpady segregowane (tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych ustala się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
2. Dla zabudowy wielorodzinnej:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu, przy czym w okresie od 1 czerwca do
31 sierpnia częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych ustala się nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
c) odpady segregowane (szkło i papier) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
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d) odpady segregowane (tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych ustala się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
3. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
4. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) odpady segregowane (szkło i papier) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) odpady segregowane (tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, przy czym w okresie od
1 czerwca do 31 sierpnia częstotliwość odbioru tworzyw sztucznych ustala się nie rzadziej niż raz w tygodniu,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej
niż raz w miesiącu.
5. Dla rodzinnych ogrodów działkowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
b) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) odpady segregowane (szkło, papier, tworzywa sztuczne) - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – nie rzadziej
niż dwa razy w roku, w miesiącach maj i październik.
6. Odpady z koszy ulicznych oraz innych miejsc publicznych – w miarę potrzeb, z zapewnieniem ciągłości
użytkowania i ich nieprzepełniania, nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
7. Nieczystości ciekłe z nieruchomości wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe – w miarę potrzeb,
z zapewnieniem ciągłości użytkowania i ich nieprzepełnianie, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
8. Odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych odbywa się przy pomocy pojazdów specjalistycznych,
przeznaczonych wyłącznie do tego celu.
9. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku pielęgnacji
zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem dla własnego
wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.
DZIAŁ IV.
Wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami
§ 9. Wytwórcy odpadów, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, powinni podejmować
następujące działania:
1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych;
2) unikać używania produktów nienadających się do kompostowania lub recyklingu, które muszą trafić na
składowisko odpadów;
3) unikać kupowania produktów nadmiernie opakowanych;
4) ograniczać zakupy produktów jednorazowego użytku;
5) używać plastikowych pojemników na żywność, które są wielokrotnego użytku - w celu ograniczenia używania
papieru śniadaniowego i folii;
6) ponownie wykorzystywać i wydłużać okres używalności niektórych przedmiotów, mebli, wyposażenia itp.;
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7) korzystać z toreb płóciennych w celu ograniczenia stosowania toreb plastikowych;
8) przechowywać osobno odpady pochodzenia organicznego;
9) kompostować odpady biodegradowalne w gospodarstwach domowych;
10) przechowywać dane na dyskach lub płytach CD zamiast na papierze;
11) przekazywać niepotrzebną odzież do punktów opieki społecznej;
12) używać akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych;
13) korzystać z pojemników, pudełek nadających się do wielokrotnego wykorzystania.
DZIAŁ V.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 10. 1. Posiadacze psów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi
i innych zwierząt;
2) zachowania szczególnej ostrożności przy ich wyprowadzaniu i przewożeniu środkami publicznej komunikacji
zbiorowej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa lub inne zwierzęta domowe.
2. Nieruchomości, na których trzymane są psy i inne zwierzęta domowe, muszą być zabezpieczone w taki
sposób, aby zwierzęta nie mogły się z nich wydostać.
§ 11. 1. W miejscach publicznych mogą przebywać zwierzęta domowe, zwłaszcza psy, wyłącznie pod
nadzorem osoby, która jest zdolna do kontroli zachowania zwierzęcia.
2. W przypadku psów wymagane jest zachowanie następujących zasad:
1) psa prowadzi się na smyczy;
2) psy objęte wykazem ras psów uznawanych za agresywne oraz pozostałe psy odpowiadające wielkością rasom
psów średnich i dużych prowadzi się również w kagańcu;
3) dopuszcza się zwalnianie psa ze smyczy poza ciągami komunikacyjnymi tylko w przypadku, gdy właściciel lub
opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Przepisy § 10 ust. 1 pkt 3, § 11 ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotyczą psów przewodników oraz psów służbowych.
§ 12. Zabrania się:
1) pozostawiania psów i innych zwierząt bez nadzoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierzęcia na zewnątrz;
2) drażnienia, szczucia lub płoszenia psów i innych zwierząt;
3) kąpieli psów i innych zwierząt w kąpieliskach i fontannach miejskich.
DZIAŁ VI.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13. 1. Zabrania się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
za wyjątkiem chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w istniejących budynkach inwentarskich.
2. Dopuszcza się chów królików, drobiu i innego ptactwa domowego w istniejących zabudowaniach
gospodarczych na użytek własny, pod warunkiem, że chów nie jest uciążliwy dla właścicieli i użytkowników
nieruchomości sąsiednich.
DZIAŁ VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:
1) obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów;
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2) budynki wielolokalowe;
3) obiekty związane z produkcją, przetwórstwem, handlem i magazynowaniem produktów rolnych oraz artykułów
spożywczych;
4) obiekty chowu i hodowli zwierząt;
5) miejsca czasowego przetrzymywania zwierząt;
6) obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie;
7) inne obiekty, w których odnotowano obecność populacji gryzoni.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości jest wykonywana jednokrotnie w każdym roku w terminach od
15 marca do 15 kwietnia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
DZIAŁ VIII.
Postanowienia końcowe
§ 15. Traci moc uchwała nr 336.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jelenia Góra (Dz. Urz. Woj.
Doln. z 2013 r. poz. 255), zmieniona uchwałą nr 490.LIV.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 kwietnia
2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2011) i uchwałą nr 538.LIX.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
16 września 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 4234).
§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 4 i 5, § 5 ust. 2 pkt 3 i § 5 ust. 3 pkt 12, § 8 ust. 4 i 5, które wchodzą
w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Wrotniewski
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