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UCHWAŁA NR XXVI/164/2016
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1399 z późn. zm.1)) oraz art.4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484, z późn. zm.2)), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie, Rada Miejska w Połańcu
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Połańcu.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/235/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (Dz. Urz. Z dnia 23 stycznia
2013 r., poz. 425 z późn. zm.).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Lolo

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu jednolitego opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz.1593, z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269, 1688, 1793.
tekstu jednolitego opublikowane w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/2016
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA I GMINY
POŁANIEC
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Połaniec
dotyczące:
1.

Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych;
b. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w
tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
c. prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
stanowiących odpady komunalne, odpadów zielonych oraz zużytych opon;
e. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
f. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach;
b. liczby korzystających z tych pojemników.
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
4.

Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
7.

Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 2.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 3. 1. Selektywnie zbierane odpady powinny być przekazane podmiotom posiadającym stosowne
uprawnienia.
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2. Wyznacza się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie, jako instalację do
mechaniczno - biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych
odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, a do czasu jego uruchomienia
lub w przypadku jego awarii - instalację w Staszowie ul. Pocieszki, zarządzaną przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200
Staszów lub instalację w Zborowie 28-131 Solec Zdrój, zarzadzaną przez Zakład Usług Wielobranżowych
"Hydrosvat" L. Swatek, ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój
3. Wyznacza się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie jako instalację do
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do wytwarzania z nich
produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego
wymagania określone przepisami prawa, a do czasu jej uruchomienia, lub w przypadku jego awarii - instalację
RZZO Janczyce, 27-522 Baćkowice, zarządzany przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki,
Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice
4. Wyznacza się Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie jako instalację do
składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych a do czasu jego uruchomienia,
lub w przypadku jego awarii - instalację w Staszowie ul. Pocieszki, zarządzaną przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie Spółka Gminy z o.o., ul. Wojska Polskiego 3, 28-200
Staszów lub instalację w Dobrowoda, 28-100 Busko-Zdrój, zarządzaną przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, ul. Łagiewnicka 25, 28-100 Busko-Zdrój, lub instalację Skrzypiów,
28-400 Pińczów, zarządzaną przez PGKiM Sp. z o.o. ul. Słabska 13, 28 400 Pińczów.
Rozdział 3.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1.

Uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

2. Prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
3. Zbieranie odpadów do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców
nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
4. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom
nieruchomości;
5. Uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
6. Uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp., zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości i utrzymanie ich należytego stanu sanitarno - higienicznego;
7. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż
nieruchomości - w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, poprzez usunięcie ich w sposób i miejsca, które nie
powodują zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;
8. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
9.

1) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji.
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2) Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego
przeznaczonych,
b) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,
c) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
10. Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
11. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2013
r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.1)).
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić odpady zebrane selektywnie i odpady zmieszane w
miejscach gromadzenia odpadów komunalnych przygotowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz
przekazać je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
2. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi odbierającemu odpady komunalne swobodny dostęp
do miejsc wskazanych w ust. 1, w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów.
3. Zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru,
metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych. W przypadku kiedy podmiot nie
prowadzi segregacji odpadów stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi równa będzie stawce za
odpady zmieszane;
4. Zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w
tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych;
5. Właściciel nieruchomości może prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji oraz odpadów zielonych do własnego kompostownika;
6. Zaleca się prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i
rozbiórkowych, zużytych opon.
7. Odpady wymienione w ust. 6 należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów w godzinach funkcjonowania punktu - nieodpłatnie.
8. Przeterminowane leki można oddawać również do pojemników ustawionych w aptekach na terenie
gminy.
9. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości
zamieszkałych oraz innych, na których powstają odpady komunalne, zgłasza ten fakt do podmiotu
odbierającego odpady komunalne, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
10. Odpady pochodzące z remontów gromadzone są w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych
miejscach na nieruchomości.
11. Odpady wielkogabarytowe gromadzone są w wyznaczonych miejscach na nieruchomości służących do
gromadzenia odpadów stałych, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i
umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
12. Dopuszcza się możliwość selektywnego zbierania odpadów w ogólnodostępnych pojemnikach
przeznaczonych do selektywnej zbiórki następująco oznaczonych:
1)

kolor biały i kolor zielony– szkła bezbarwnego i kolorowego,

2)

kolor żółty – tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,

1) Zmiany

tekstu jednolitego opublikowane w Dz. U. z 2013 r. poz.1238, z 2014 r. poz. 695, 1101, 1322, z 2015 r. poz. 87,
122, 933, 1045, 1688, 1936, 2281.
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§ 6. Mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec oraz osoby inne przebywające na jej terenie zobowiązani są do
korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku, w celu uniknięcia
zaśmiecania terenów użytku publicznego.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
§ 7. Ustala się następującą częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów
komunalnych zawierających składniki ulegające biodegradacji z terenu nieruchomości oraz terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1. dla zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z tym, że dla zabudowy
jednorodzinnej w części wiejskiej gminy - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
2.

dla zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,

3. dla placówek handlowych oraz pozostałych przedsiębiorców i jednostek - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
§ 8. 1.
Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winno się odbywać w sposób
systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, jednakże nie rzadziej niż co pół roku.
2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości winno się odbywać na podstawie umowy
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 9. Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców w budownictwie wielorodzinnym podmiot
odbierający odpady komunalne odbiera w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w przypadku
budownictwa jednorodzinnego nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 10. 1. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym, w postaci:
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i
rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów zielonych, zużytych opon może następować
nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z częstotliwością dostosowaną do
potrzeb właściciela nieruchomości, w godzinach funkcjonowania punktu.
2. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym w postaci:
przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii, akumulatorów, drobnego zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, świetlówek i innych źródeł światła oraz zużytych opon może następować do
objazdowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który będzie organizowany nie rzadziej
niż raz na kwartał.
3. Przeterminowane leki można oddawać również do pojemników ustawionych w aptekach na terenie
gminy, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb właściciela nieruchomości.
4. Oddawanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym w postaci:
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i
rozbiórkowych, zużytych opon a także używanej odzieży może także następować podczas okolicznościowych
akcji zbiórki zbierania odpadów komunalnych.
§ 11. Opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się z częstotliwością zapewniającą ich nie
przepełnianie się oraz spełnianie norm sanitarnych.
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Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I
TECHNICZNYM
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie, w
odpowiednią ilość zamykanych pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych z
uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz ilości osób z nich korzystających, tak aby zgromadzone w
nich odpady nie powodowały przeszkody w zamknięciu klap pojemników.
2. Przyjmuje się, że średnio mieszkaniec Miasta i Gminy Połaniec wytwarza 1,2 m3 odpadów komunalnych
rocznie.
3. Dopuszcza się, stosowanie następujących pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
a) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l.,
b) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 240 l.,
c) pojemniki metalowe o pojemności 110 l.,
d) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l.,
e) kontenery KP 5, KP 7,
f) worki o pojemności min. 80 l.,
g) kosze uliczne o pojemności min. 35 l.
§ 13. Określa się następujące wymagania dla pojemników i worków:
1. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l. lub 240 l. oraz pojemnik metalowy o
pojemności 110 l powinien spełniać następujące wymagania:
1)

powinien być odporny na promieniowanie UV, niskie temperatury i nagrzewanie,

2)

powinien być wyposażony w kółka,

3)

klapa powinna być szczelnie zamykana,

4)

powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

5)

korpus pojemnika powinien być wyposażony w listwę grzebieniową umożliwiającą opróżnianie przez
śmieciarki z uchwytem grzebieniowym,

6) powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 840,
7)

powinien posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać,

8)

powinien być kompletny i zdatny do użytkowania.

2. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l. powinien spełniać następujące
wymagania:
1)

klapa powinna być szczelnie zamykana,

2)

powinien posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,

3)

powinien być wyposażony w 4 kółka,

4)

dla zmieszanych odpadów komunalnych kolor pojemnika powinien być stonowany, z wyłączeniem:
żółtego i czerwonego,

5)

powinny posiadać nadruk określający jakie odpady w nich umieszczać,

6)

powinien spełniać wymagania normy PN-EN 840,

7) powinny być kompletny i zdatny do użytkowania,
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8) dopuszcza się stosowania pojemników bez klapy pod warunkiem umieszczenia ich w zadaszonej altance
śmietnikowej.
3.

Kontenery KP 5, KP 7 powinny spełniać następujące wymagania:

1)

powinny być wykonane ze stali,

2)

powinien posiadać szczelnie zamykające się klapy,

3)

powinny być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo bramowego,

4)

powinny być kompletne i zdatne do użytkowania.
4.

Worki powinny spełniać następujące wymagania:

1)

powinny mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie jak i rozciąganie,

2)

powinny posiadać mocny i trwały zgrzew,

3)

powinny być wykonane z surowca LDPE (polietylen malej gęstości),

4)

powinny posiadać nadruk dostawcy oraz oznaczenie jakie odpady należy w nich umieszczać,

5. Dopuszcza się zbieranie papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła
do worków, o których mowa w ust.4.
6. Kosze uliczne na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz
innych terenach użytku publicznego, powinny spełniać następujące wymagania:
1)

powinny być rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich
wszystkich użytkowników ww. terenów,

2)

powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz
umożliwiać ich swobodne opróżnianie,

3)

powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych i przebywania znacznej ilości osób,

4)

powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów,
10. Określa się następujące kolory pojemników i worków określonych w ust.1-4:

1) dla zmieszanych odpadów komunalnych kolor pojemnika powinien być stonowany, z wyłączeniem:
żółtego i czerwonego,
2)

dla metali - kolor czerwony,

3) dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych - kolor żółty,
4)

dla papieru - kolor niebieski,

5)

dla szkła - kolor zielony,

6) dla odpadów biodegradowalnych oraz odpadów zielonych – kolor brązowy.
§ 14. W przypadkach, gdzie występuje utrudniony dojazd do nieruchomości, właściciele nieruchomości
powinni dostarczyć pojemniki i worki w miejsce umożliwiające ich odbiór
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI
§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były
uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
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1. W odniesieniu do psów:właściciel nieruchomości utrzymujący psa, przebywającego na niej
swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne
wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: natychmiastowe usuwanie przez właścicieli,
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych i ogólnodostepnych,
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
§ 17. Obowiązki określone w paragrafie 16 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do
celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych
przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży
Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli
celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób ociemniałych.
§ 18. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed dowolnym wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 19. Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym
zwierzętom.
Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 20. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie osiedli o zabudowie
wielorodzinnej.
§ 21. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
innych niż określone w § 20, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy
lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych,
4) wybiegi dla zwierząt gospodarskich muszą być odpowiednio ogrodzone, w sposób uniemożliwiający
przedostanie się tych zwierząt na zewnątrz obiektów.
Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 19. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są:
1. nieruchomości zajęte pod budownictwo mieszkaniowe w przypadku stwierdzenia
występowania gryzoni,
2. nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych oraz
świadczeniem usług bytowych.
§ 19. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w pierwszym tygodniu pierwszego miesiąca wiosny i
jesieni.

