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Poz. 2271
UCHWAŁA NR XV/24/2016
RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica
Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 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 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 poz. 250), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku
Zdroju, Rada Miejska w Stopnicy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica stanowiący załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXIV/32/2013 Rady Gminy Stopnica z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej
Danuta Szczepanik
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Załącznik nr 1
do UCHWAŁY Nr XV/24/2016
Rady Miejskiej w Stopnicy
z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY STOPNICA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Stopnica, a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;
6) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania;
7) inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie w
szczególności przepisy:
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 poz. 250),
- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.),
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z późn.zm.);
§ 2.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250);
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego,
część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki
trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania
czystości i porządku,
4) pojemnikach – należy przez to rozumieć także worki, kontenery, kosze uliczne służące
do gromadzenia odpadów;
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5) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na
swoje wymiary nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących
wyposażenie nieruchomości, np. wózki dziecięce, rowery, meble;
6) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na
terenie Gminy Stopnica dotyczący częstotliwości odbioru odpadów, zależnej od rodzaju,
miejsca ich wytworzenia oraz wytwórcy, sporządzany i ogłaszany przez Urząd Miasta i
Gminy;
7) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć
wyznaczone przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica miejsce odbioru i gromadzenia
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w zakresie: baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony i
odpady biodegradowalne;
8) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w
gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub
skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
9) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
10) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa posiadające
wydane przez burmistrza ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części;
11) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt
gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
12) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane
przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki
egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne
zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
13) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
pozostawały.
ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości w szczególności poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych
(pojemniki, worki) oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w terminie do 12 miesięcy
od dnia przekazania jej do eksploatacji lub w przypadku, gdy budowa sieci jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona wyposażenie nieruchomości w zbiornik
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bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;
3) prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do
odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady surowcowe (frakcja sucha):
- papier i tektura,
- szkło,
- tworzywa sztuczne (plastik),
- metale,
- opakowania wielomateriałowe, np. kartony po mleku, po sokach itp.;
b) frakcja mokra: odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji (substancje organiczne wydzielone z odpadów komunalnych,
organiczne odpady kuchenne, odpady z pielęgnacji przydomowych ogrodów, itp.),
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony,
g) przeterminowane leki
h) baterie i akumulatory
i) chemikalia;
4) zbieranie odpadów wymienionych w § 3 pkt 3) lit. a) w sposób selektywny, w workach
lub pojemnikach z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki dla poszczególnych frakcji:
- kolor niebieski – papier i tektura
- kolor zielony – szkło
- kolor żółty – opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi
uprawnionemu do odbioru, w wyznaczonych terminach;
6) uprzątanie chodników przyległych do nieruchomości ze śniegu, lodu i błota po ustąpieniu
zjawiska atmosferycznego, natomiast z innych zanieczyszczeń w miarę potrzeb,
obowiązek powinien być zrealizowany poprzez:
a) odgarnięcie śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń w miejsce nie powodujące
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
b) podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika;
7) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu tablic
informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości oraz ewentualnie nazwą ulicy,
oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd;
8) zgłaszanie do ewidencji prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy Stopnica,
usytuowanych na nieruchomościach: zbiorników bezodpływowych lub przydomowych
oczyszczalni ścieków w terminie do 3 miesięcy od daty ich powstania;
9) utrzymywanie czystości na przystankach, chodnikach, w przepustach, itp.;
10) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia, zanieczyszczenia wód
powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;
11) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu, modernizacji lokali i budynków;
12) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości nie służącej do
użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie
mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
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13) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach;
14) gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa
rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o
nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 625), czyli na podłożu utwardzonym i
uszczelnionym odpowiednimi płytami i w zbiornikach na odchody o pojemności
umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
15) stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2016 r. poz. 17 z późn.zm.);
§ 4.
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;
2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i
lodu;
3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń do zbierania odpadów,
obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących
elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii
energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystanków, roślinności, deptania trawników
4) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
6) opróżniania zbiorników bezodpływowych przez firmy nie posiadające odpowiednich
uprawnień i zezwoleń;
7) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
8) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1232 z późn.zm.);
9) zanieczyszczania dróg publicznych ziemią i materiałem organicznym wywożonym z pól
na oponach i innych częściach maszyn rolniczych, w razie zaistnienia wyżej wymienionej
sytuacji po zakończonych pracach polowych drogę należy uprzątnąć.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych
§ 5.
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery, worki, zbiorniki bezodpływowe o
pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z
nieruchomości.
1. Przewiduje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Stopnica:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l;
2) pojemniki na odpady komunalne: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
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3) worki na odpady o pojemności 80 l, 110 l, 120 l;
4) pojemniki na odpady o pojemności od 5 do 10 m3;
5) pojemniki na przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory;
6) pojemniki typu e-box na mały zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne
1) na nieruchomościach – 80 l,
2) na drogach publicznych – 30 l.
3. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości
ciekłych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub
czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne
nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie
przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości
mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego
w przepisach odrębnych.
§ 6.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w miejscach publicznych i na drogach publicznych:
1) miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, przystanki komunikacji, parki są przez
właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji
publicznej wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:
- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
- wielkość koszy ulicznych została określona w § 5 ust. 1;
2) na nieruchomości, na której prowadzona jest spożywcza lub gastronomiczna działalność
handlowa należy dodatkowo (przy wyjściu, w obrębie lokalu) ustawić co najmniej 1
pojemnik na odpady.
§ 7.
Przyjmuje się następujące średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w
gospodarstwach domowych i innych źródłach dla Gminy Stopnica:
- mieszkańcy – 30 l na osobę na miesiąc;
- lokale gastronomiczne – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne na miesiąc;
- lokale handlowe – 50 l na 10 m 2 powierzchni całkowitej na miesiąc;
- zakłady rzemieślnicze, usługowe i przemysłowe – 10 l na osobę zatrudnioną na
miesiąc.
ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8.
1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować zgodnie z harmonogramem, w
sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności
poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez
pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne.
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3. Zmieszane odpady komunalne z terenu Gminy Stopnica
1) w okresie od kwietnia do października odbierane są:
a) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz w tygodniu;
b) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie;
c) w zabudowie jednorodzinnej na terenie pozostałych miejscowości gminy – nie
rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
d) z koszy ulicznych - w miarę potrzeb.
2) w okresie od listopada do marca odbierane są:
a) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
b) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
c) z koszy ulicznych - w miarę potrzeb.
4. Segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 należy pozbywać się w
następujący sposób:
1) frakcja sucha (papier i tektura zbierane w pojemnikach niebieskich, szkło zbierane w
pojemnikach zielonych, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe
zbierane w pojemnikach żółtych) z terenu Gminy Stopnica odbierana jest:
a) w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;
b) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na osiem tygodni;
2) frakcję mokrą (odpady ulegające biodegradacji) należy poddać procesowi
kompostowania we własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowym
kompostowniku lub oddać do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji
zlokalizowanego w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego: Wolica 52a.
O fakcie kompostowania w przydomowym kompostowniku, właściciel nieruchomości
poinformuje Urząd Miasta i Gminy w Stopnicy poprzez wypełnienie stosownego
oświadczenia w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi;
3) zużyte:
a) baterie i akumulatory,
b) chemikalia,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
d) opony
należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
zlokalizowanego przy budynku administracyjnym w Wolicy 52a (siedziba Referatu
Gospodarki Komunalnej);
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:
a) można oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
zlokalizowanego przy budynku administracyjnym w Wolicy 52a (siedziba
Referatu Gospodarki Komunalnej),
b) można wystawić w miejsce umożliwiające ich łatwy odbiór podczas mobilnej
zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych, nie wcześniej niż 24 godziny
przed ogłoszonym przez Urząd Miasta i Gminy terminem zbiórki;
5) przeterminowane leki należy oddać do specjalistycznego pojemnika Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medica”w Stopnicy, ul. Kościuszki 12.
5. Segregowane i niesegregowane odpady komunalne należy oddać podmiotowi
wyłonionemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, przez Gminę
Stopnicę zgodnie z obowiązującym harmonogramem.
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6. Niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający
obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania
odpadów na ziemię.
7. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź
wylewania na powierzchnię terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna
wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.
1) zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez
wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością
zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego;
2) zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z osadów
ściekowych przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie, z
częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną w
instrukcji eksploatacji.
8. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są
zobowiązani usuwać odpady codziennie.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 9.
Gmina Stopnica uwzględniona została w 5 regionie gospodarki odpadami komunalnymi.
1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych przeznaczonych do składowania, Gmina Stopnica obowiązana jest
składować w regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
2. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w 5 regionie jest Zakład
Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Rzędowie.
§ 10.
W celu osiągnięcia określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i w
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu zaleca się aby wszyscy
wytwórcy odpadów komunalnych w miarę możliwości:
1) kupowali produkty w opakowaniach zwrotnych,
2) korzystali z opakowań wielokrotnego użytku,
3) do codziennych zakupów używali toreb wielokrotnego użytku, w celu eliminacji toreb
z folii,
4) zgniatali butelki plastikowe i pudełka papierowe przed wrzuceniem do pojemników,
5) przekazywali stare, nieuszkodzone meble lub inny niepotrzebny sprzęt organizacjom
charytatywnym lub innym potrzebującym,
6) niepotrzebne, czyste i nieuszkodzone ubrania powinni wrzucać do specjalnych
pojemników lub przekazywać je w czasie organizowanych zbiórek odzieży,
7) kompostowali odpady zielone i pozostałości z kuchni na terenie przydomowych
ogródków,
8) segregowali zbierane odpady.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
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§ 11.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do psów:
1) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,
2) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu,
3) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala rada gminy,
4) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późn.zm.), która nakłada obowiązek
szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym
szczepieniu,
5) uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687).
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór,
2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, itp., postanowienie to nie
dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników,
3) oznakowanie nieruchomości tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na
teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi;
4) zwolnienie przez właściciela nieruchomości zwierząt domowych ze smyczy na terenie
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w
sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzę i wykluczający dostęp osób
trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
5) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, itp.; nieczystości
te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych , korzystających z psów przewodników,
3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w
charakterze zwierząt domowych.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad
swoimi zwierzętami, ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i
ewentualnego leczenia w schronisku.
§ 12.
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stopnica”.
ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej
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§ 13.
Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej (teren m. Stopnicy bez ulic Kościuszki i Źródła),
dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) odstępstwa od zakazów wymienionych w pkt. 1–2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a
na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu
postępowania administracyjnego oraz burmistrz,
4) prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób
przewidziany dla ścieków;
c) postępować z obornikiem i gnojowicą w sposób przewidziany w obowiązujących
przepisach
d) nie wyprowadzać zwierząt poza teren nieruchomości,
e) teren nieruchomości zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez
zwierzęta,
f) zwierzęta utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na
nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas, czy odory.
ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 14.
1. Obszarem polegającym obowiązkowej deratyzacji są wszystkie nieruchomości , w
których prowadzona jest hodowla zwierząt, działalność gastronomiczna (w tym
zbiorowego żywienia), magazynuje się żywność.
2. Zobowiązuje się właściciela nieruchomości, o których mowa w punkcie 1 do
przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji.
§ 15.
Obowiązkową deratyzację przeprowadza się jeden raz w roku jesienią oraz gdy wystąpi taka
potrzeba.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze
grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia.

