UCHWAŁA NR XXIX/217/2017
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017
poz. 1875) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie
uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne
w brzmieniu, jak załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne.
§ 3. Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc:
1) UCHWAŁA NR XVII/122/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne;
2) UCHWAŁA NR XVIII/132/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Gminy Krościenko
Wyżne
mgr Antoni Dębiec
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/217/2017
Rady Gminy Krościenko Wyżne
z dnia 27 października 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne, zwany dalej
„Regulaminem” określa:
1) zadania i obowiązki mieszkańców, podmiotów gospodarczych, zakładów i jednostek organizacyjnych
działających na terenie gminy, właścicieli lub zarządców nieruchomości, użytkowników lokali, zarządców dróg,
organizatorów imprez o charakterze publicznym jak również podmiotów gospodarczych świadczących usługi
w zakresie gospodarki odpadami i nieczystościami ciekłymi w celu utrzymania czystości i porządku w gminie;
2) szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:
a) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
b) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
- średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
- liczby osób korzystających z tych urządzeń,
c) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
d) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
e) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
f) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,
g) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Krościenko Wyżne;
2) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Krościenko Wyżne;
3) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaściciela, użytkownika wieczystego
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne
podmioty władające nieruchomością;
4) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 46 § 1 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.);
5) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osoby fizyczne mające na terenie gminy miejsce zamieszkania
w rozumieniu ust. 2d Rozporządzenia WE NR 763/2008;
6) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (zwanym dalej PSZOK) - należy przez to rozumieć
wyznaczone i urządzone miejsce na terenie gminy, w którym są odbierane odpady według poszczególnych
frakcji;
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7) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy Krościenko Wyżne, uwzględniający zapisy niniejszego Regulaminu dotyczące minimalnej
częstotliwości odbioru odpadów zależnej od rodzaju odpadów, zamieszczony na stronie internetowej Urzędu
Gminy;
8) deklaracji - należy przez to rozumieć wypełniony przez właściciela nieruchomości formularz według
wzoru ustalonego Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne, w celu ustalenia opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów;
9) pojemnikach – należy przez to rozumieć kontenery o pojemności 1100 l, 2500 l lub 7000 l służące do
gromadzenia odpadów komunalnych;
10) workach - worki z folii LDPE o pojemności 120 l, służące do ich gromadzenia, o grubości dostosowanej
do ilości i rodzaju odpadów;
11) właścicielach zwierząt domowych – należy przez to rozumieć także ich posiadaczy;
12) podmioty uprawnione - należy przez to rozumieć:
a) przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
b) przedsiębiorców posiadających wydane przez Wójta ważne zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie:
- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
13) regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krościenko Wyżne";
14) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);
15) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości, niezależnie od obowiązków na nich spoczywających na podstawie
art. 5 ustawy, zobowiązani są do utrzymania na terenie swoich nieruchomości czystości i porządku, należytego
stanu sanitarno-higienicznego, jak również:
1) urządzenia na terenie nieruchomości miejsca gromadzenia odpadów;
2) utrzymywania w należytym stanie sanitarnym miejsca gromadzenia odpadów;
3) zbierania odpadów i innych zanieczyszczeń z terenu nieruchomości w sposób selektywny;
4) gromadzenia odpadów komunalnych wyłącznie w pojemnikach służących do ich gromadzenia;
5) usuwania z terenu nieruchomości zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów
mechanicznych stanowiących odpady w rozumieniu ustawy o odpadach, odpadów niebezpiecznych,
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz
odpadów budowlanych;
6) likwidowania na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i innych powstałych w obrębie
nieruchomości. Poprzez likwidację rozumie się zebranie, transport i unieszkodliwienie lub wykorzystanie
porzuconych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych, poza myjniami, można przeprowadzić na terenie nieruchomości
pod warunkiem, iż powstające ścieki odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych po przejściu przez osadnik. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do zbiorników
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wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego
w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla
sąsiadów.
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota,
śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy
granicy nieruchomości.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powinien być realizowany poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich
zebranie przez Gminę.
Rozdział 3.
Zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 6. Odpady komunalne zebrane na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w pojemnikach lub
workach o odpowiedniej wielkości i kolorystyce.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych powstających na terenach nieruchomości z podziałem na następujące frakcje:
1) odpady surowcowe:
a) odpady z papieru w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
b) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbnarwnego i kolorowego,
c) odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z metali
w tym odpady opakowaniowe z metali oraz opakowania wielomateriałowe;
2) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
3) przeterminowane leki;
4) zużyte baterie;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
6) meble i odpady wielkogabarytowe;
7) popiół paleniskowy;
8) zużyte opony;
9) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Wyselekcjonowane odpady wymienione w ust. 1 powinny być oddawane bezpośrednio podmiotowi
prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy lub do PSZOK - u.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do oznakowania worków przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych poprzez umieszczenie zawieszki z kodem kreskowym identyfikującym właściciela
nieruchomości.
4. Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone w workach wyłącznie do tego przeznaczonych
o ujednoliconych kolorach i pojemności min. 120 l, uwzględniając następujące normy:
1) odpady z papieru w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury – w workach LDPE koloru
niebieskiego, oznaczonych napisem PAPIER;
2) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego – w workach LDPE
koloru zielonego, oznaczonych napisem SZKŁO;
3) odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z metali
w tym odpady opakowaniowe z metali oraz opakowania wielomateriałowe – w workach LDPE koloru żółtego
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oznaczonych napisem METALE I TWORZYWA SZTUCZNE;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - w workach LDPE koloru
brązowego, oznaczonych napisem BIO;
5) popiół paleniskowy - w workach LDPE koloru popielatego, oznaczonych napisem POPIÓŁ.
5. Odpady niebezpieczne tj. chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie
i akumulatory, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin oraz przeterminowane leki, właściciele
nieruchomości zamieszkałych dostarczają we własnym zakresie do PSZOK – u lub oddają bezpośrednio
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbioru odpadów na terenie Gminy, podczas
organizowanych sezonowo mobilnych zbiórek tego rodzaju odpadów. Dodatkowo przeterminowane leki mogą
być dostarczane do Apteki „WERBENA BIS" przy ulicy Szkolnej w Krościenku Wyżnym, gdzie znajdują się
przystosowane do tego celu pojemniki na przeterminowane leki.
6. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne i odpady zielone, można kompostować
w przydomowym kompostowniku, w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.
7. Właściciele nieruchomości, którzy nie zadeklarowali w deklaracji kompostowania odpadów o których
mowa w ust. 6, obowiązani są gromadzić je w sposób selektywny i przygotowywać do odbioru zgodnie
z harmonogramem. Gałęzie z drzew i krzewów, przed włożeniem do worka należy rozdrobnić.
8. Popioły paleniskowe należy gromadzić w sposób selektywny w workach, o których mowa w ust. 4 oraz
przekazywać do odbioru zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3.
9. Do pojemników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki nie wolno wrzucać:
1) opakowań z zawartością, np. żywności, wapna, cementu;
2) kalki technicznej;
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
4) ceramiki (porcelana, talerze, doniczki);
5) luster;
6) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
7) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
8) szyb samochodowych;
9) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
10) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
11) opakowań po środkach chwasto i owadobójczych.
10. Odpady wymienione w ust. 9 pkt 1-5 należy gromadzić w pojemnikach lub workach na odpady
niesegregowane (zmieszane).
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Do gromadzenia stałych odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości
zamieszkałych dopuszcza się stosowanie:
1) worków o pojemności 120 l dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z przeznaczeniem na
odpady komunalne niesegregowane;
2) worków o pojemności 120 l oraz pojemników o pojemności 1100 l oraz 7000 l dla nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy (placówki handlowe, oświatowe, instytucje użyteczności publicznej)
z przeznaczeniem na odpady komunalne niesegregowane;
3) worków o pojemności 120 l z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
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4) pojemników (kontenerów) o pojemności 2500 l z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
5) przydomowych kompostowników do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji i odpadów
zielonych;
6) worków z folii LDPE o pojemności 60 l z przeznaczeniem na popiół.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) - 60 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdą nieruchomość,
b) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych - 60 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik
na każdy rodzaj odpadu o pojemności 120 l na każdą nieruchomość;
2) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 l na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych
pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
7) dla cmentarza - w zależności od powierzchni cmentarza przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów
5 litrów na 10 m2 powierzchni miesięcznie – pojemniki o rozmiarze 7000 l.
3. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich
użytkowników jak i pracowników podmiotu uprawnionego do wywozu odpadów komunalnych, w sposób
nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
§ 9. Za stan techniczny i sanitarny pojemników na odpady odpowiada właściciel nieruchomości. Właściciel
nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników i worków o określonych kolorach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych;
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;
3) poddawanie pojemników (kontenerów), co najmniej dwa razy w roku czyszczeniu preparatami
usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;
4) stosowanie ilości i pojemności pojemników oraz worków proporcjonalnie do potrzeb w celu
niedopuszczenia do przeciążania pojemników.
§ 10. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych przy drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym - 25 l, usytuowane w odległości co najmniej 5 km od kolejnego urządzenia,
2) w terenie zabudowanym - 35 l usytuowane w odległości co najmniej 1 km od kolejnego urządzenia.
§ 11. 1. Pojemniki, o których mowa w rozdziale IV należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której
zbierane są odpady, w miejscach gromadzenia odpadów przygotowanych zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić w dniu odbioru pojemniki oraz worki, przeznaczone
do gromadzenia odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić wjazd na teren
nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w urządzeniach,
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o których mowa w rozdziale 4.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) metalu, tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych, papieru i tektury – 1 raz na dwa tygodnie,
zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów;
2) szkła bezbarwnego i kolorowego oraz papieru i tektury – 1 raz na miesiąc;
3) popiołu paleniskowego – 1 raz na miesiąc w sezonie grzewczym, chyba że odpady takie nie powstały;
4) odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – nie rzadziej niż
1 raz na rok, chyba że odpady takie nie powstały;
5) odpadów pozostałych (zmieszanych) – 1 raz na dwa tygodnie;
6) odpadów niebezpiecznych – nie rzadziej niż 1 raz na rok, chyba że odpady takie nie powstały;
7) przeterminowanych leków – nie rzadziej niż 2 razy na rok, chyba że odpady takie nie powstały;
8) odpadów ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - 1 raz na dwa tygodnie;
9) opróżnianie koszy ulicznych – 1 raz na dwa tygodnie.
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków lub bezodpływowy
zbiornik nieczystości płynnych zobowiązany jest do pozbywania się komunalnych osadów ściekowych
z przydomowej oczyszczalni lub opróżniania bezodpływowych zbiorników nieczystości ciekłych z odpowiednią
częstotliwością, jednak nie rzadziej jak raz na pół roku.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług odbioru nieczystości
ciekłych i osadów ściekowych z terenu nieruchomości świadczonych przez uprawniony podmiot posiadający
zezwolenie na wykonywanie działalności w tym zakresie.
§ 14. 1. Na żądanie Wójta lub osoby przez niego upoważnionej, właściciel nieruchomości oraz podmioty
wskazane w § 1 pkt 1, zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy korzystania z usług zawartej
z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz dowodów płatności za te usługi.
2. Liczba pojemników na stałe odpady komunalne i ich pojemność oraz pojemność zbiornika
bezodpływowego na nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb,
a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład
biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości
ciekłych ze zbiornika bezodpływowego.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 15. 1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem
selektywnym 100% mieszkańców gminy.
2. Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 7.
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki tak, aby
zwierzęta:
1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt;
2) nie stanowiły uciążliwości dla osób trzecich;
3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 17. 1. Wyprowadzanie psów bez kagańców i smyczy dozwolone jest jedynie na terenach ogrodzonych,
nie stanowiących terenów użytku publicznego. Na pozostałych terenach zwolnienie psa ze smyczy (zdjęcie
kagańca) jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i przy zapewnieniu kontroli nad
jego zachowaniem.
2. Właściciel nieruchomości na której pies porusza się swobodnie zobowiązany jest zabezpieczyć
nieruchomość w taki sposób aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić
w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą ze stosownym ostrzeżeniem.
3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych przez te
zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział 8.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) ograniczyć wszelkie uciążliwości związane z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich do obszaru
nieruchomości, na której utrzymywane są zwierzęta, w szczególności nie dopuszczać do powstawania wobec
innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas,
odór;
4) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 19. Zezwala się na chów i hodowlę pszczół na warunkach:
1) ule pszczele będą znajdowały się na ogrodzonym terenie, uniemożliwiającym przypadkowe wejście na
jego teren osób postronnych;
2) skrajnie usytuowane ule winny być ustawione w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
lub w przypadku niemożności zachowania takiej odległości, w odległości nie mniejszej niż 5 m od granicy
działki pod warunkiem zastosowania ogrodzenia osłaniającego sąsiednie posesje, aby wylatujące i przylatujące
pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 9.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 20. 1. Deratyzację na terenie nieruchomości przeprowadza się w miarę potrzeby.
2. Podmioty prowadzące deratyzację mają obowiązek złożyć
z przeprowadzonej deratyzacji w terminie 2 tygodni od jej zakończenia.
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§ 21. Termin przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
rozplakatowanie obwieszczeń.
§ 22. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 23. 1. Osoby, które nie wykonują obowiązków ustalonych w niniejszym regulaminie podlegają karze
grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy.
2. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach
o wykroczenia.
§ 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, ustawy o odpadach oraz inne przepisy obowiązujące w tym zakresie.
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