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UCHWAŁA NR XXV/153/2016
RADY GMINY W BAŁTOWIE
z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz.446 ), oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim, Rada Gminy w Bałtowie uchwala co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bałtów stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/201/2013 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bałtów.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bałtów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Smoliński
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Załącznik do uchwały Nr XXV/153/2016
Rady Gminy w Bałtowie
z dnia 27 lipca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bałtów w
szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym:
- zasad prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów,
- obowiązków właścicieli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
- wypełniania obowiązków w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego,
- wypełniania obowiązków w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i
warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i
utrzymania ich w odpowiednim stanie;
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;
6) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2016. 250),
2) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Bałtów,
3) nieruchomości - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, część powierzchni
ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część
takich budynków,
4) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a
także inne podmioty władające nieruchomościami zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy,
5) punktach selektywnego zbierania odpadów – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy, z
tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, punktem mobilnym jest także samochód, odbierający
wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości,
6) odpadach komunalnych – zgodnie z art. 3 ust 3 pkt 4 ustawy o odpadach, należy przez to rozumieć odpady
powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także
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odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,
7) odpadach wielkogabarytowych należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje rozmiary i
masę, nie mogą być zabierane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych,
8) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
9) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć stanowiące części roślin, odpady komunalne pochodzące z
pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i
placów,
10) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w tym opakowania
wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o
odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań, zgodnie z treścią art. 3 ust.
3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;
11) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów pochodzących z
remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba
zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej,
12) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o
odpadach, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony
roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki,
13) nieczystościach ciekłych - zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy należy przez to rozumieć ścieki gromadzone
przejściowo w zbiornikach bezodpływowych,
14) zbiornikach bezodpływowych - zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 5 ustawy należy przez to rozumieć instalacje i
urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania,
15) zwierzętach domowych - zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy o ochronie zwierząt, należy przez to rozumieć
zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
16) zwierzętach gospodarskich- zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich, należy przez to rozumieć zwierzęta z gatunku: koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie,
owce, kozy, pszczołę miodną oraz zwierzęta futerkowe,
17) zwierzętach bezdomnych - zgodnie z art. 4 pkt 16 ustawy o ochronie zwierząt rozumie się przez to
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 dotąd pozostawały,
18) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - 2018 - należy przez to rozumieć dokument przyjęty
przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr XXI/360/12 z dnia 28 czerwca 2012 r.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. wykonywanie obowiązków określonych w Ustawie;
2. prowadzenie selektywnego zbierania zgodnie z § 4, następujących rodzajów odpadów:
1) tzw. „ frakcji suchej’’
- papieru i tektury,
- szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz kolorowego,
- tworzyw sztucznych,
- opakowań wielomateriałowych,
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- metali,
2) zużytych baterii i akumulatorów - powstających w gospodarstwach domowych,
3) przeterminowanych leków i chemikaliów - powstających w gospodarstwach domowych,
4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych - powstających w gospodarstwach domowych,
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - powstających w gospodarstwach domowych,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - powstających w gospodarstwach domowych,
7) zużytych opon - powstających w gospodarstwach domowych,
8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji,
9) odpadów zielonych - powstających w gospodarstwach domowych;
3. zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt. 1 - 9;
4. likwidowanie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie
po ich wystąpieniu
5. mycie pojazdów samochodowych poza myjniami w niżej wymienionych warunkach:
a) dotyczy to tylko samochodów osobowych,
b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
6. naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi w niżej wymienionych
warunkach:
a) nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
b) nie spowodują zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych,
c) związane z bieżącą eksploatacją (doraźne naprawy oraz regulacja pojazdów).
§ 4. 1. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne
dla osób niepełnosprawnych.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. DZ. U.
2015.poz. 1422).
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.
§ 5. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów,
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów,
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów,
4) pojemniki (KP 5 – KP 33) o pojemności od 5 do 33 m3,
5) pojemniki z tworzywa sztucznego, które mogą być oznaczone odpowiednimi kolorami do odpadów
selektywnie zbieranych o rozmiarach 60, 90, 120, 1500 i 2500 litrów,
6) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów,
7) worki o pojemności od 60 do 120 litrów.
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§ 6. Przyjmuje się, że prognozowana średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez
statystycznego mieszkańca Gminy Bałtów wyniesie rocznie 246 kg (źródło WPGO 2012).
§ 7. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 120 l
na nieruchomość,
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych 30 l na mieszkańca,
3) dla przedszkoli oraz szkół – 3 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,
4) dla obiektów użyteczności publicznej – 11 l na każdego pracownika,
5) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o
poj. 120 l na lokal,
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj.
120 l na lokal,
7) dla budynków mieszkalnych zamieszkałych sezonowo (domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne)
– 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 120 l na nieruchomość.
§ 8. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 240
l na nieruchomość,
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 l na mieszkańca,
3) dla przedszkoli oraz szkół – 2 l na każde dziecko, ucznia i pracownika,
4) dla obiektów użyteczności publicznej – 2 l na każdych 10 pracowników,
5) dla lokali handlowych – 20 l na każde 10 m2 powierzchni sprzedażowej, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o
poj. 240 l na lokal,
6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 1 pojemnik o poj.
240 l na lokal,
7) dla budynków mieszkalnych zamieszkałych sezonowo (domki letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne)
– 30 l na mieszkańca, lecz co najmniej 1 pojemnik o poj. 240 l na nieruchomość.
§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na drogach publicznych w terenie zabudowanym 20–70 l, odległość między koszami
ulicznymi powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych.
§ 10. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez mycie tych pojemników co najmniej dwa
razy w roku.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 11. 1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, zgodnie z harmonogramem odbioru, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 12. 1. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez
przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem
wystawić pojemniki przed wejście na teren nieruchomości.
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2. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej zebrane odpady odbierane są przez przedsiębiorcę z
zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
Właściciel/zarządca nieruchomości wielorodzinnej ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne
gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel/zarządca nieruchomości udostępnia wejście
na jej teren przedsiębiorcy, który odbiera odpady.
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zobowiazany jest do selektywnego zbierania w odpowiednim pojemniku,
o którym mowa w § 8, następujących pięciu frakcji odpadów komunalnych (tzw. ,,frakcji suchej”):
a) papier i tektura ( w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.),
b) tworzywa sztucznego,
c) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe),
d) metalu,
e) opakowań wielomateriałowych.
2. Właściciel nieruchomości zobowiazany jest do zbierania w odpowiednim pojemniku, o którym mowa w
§ 7, zmieszanych odpadów komunalnych.
§ 14. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w
§ 13 , z terenu nieruchomości:
1) z terenów zabudowy jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu,
2) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu,
3) na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 1 raz na dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości:
a) z terenów zabudowy jednorodzinnej wiejskiej – co najmniej 1 raz w miesiącu, w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) z terenów zabudowy wielorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu, w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu,
c) na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne – co najmniej 1 raz na dwa tygodnie.
§ 15. 1. 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, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań
po środkach ochrony roślin - jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy.
2. Odpady w postaci przeterminowanych leków i chemikaliów należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokolizowanych w aptekach w miejscowościach: Bałtów i Okół.
3. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w
opdowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w placówkach oświatowych oraz w miejscach użytku
publicznego.
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe zbierane będą 1 raz w roku
przed sezonem letnim lub dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót , na
wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest
wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, odbierane bedą na indywidualne
zgłoszenie lub dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
6. Zużyte opony zbierane będą 1 raz w roku lub dostarczane do gminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów.
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7. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z
ogrodów i parków, mogą korzystać z przydomowego kompostownika lub dostarczać je do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych.
8. Opróżnianie koszy ulicznych z przystanków następuje co najmniej 1 raz w miesiącu.
§ 16. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwiać wypływ
nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości
ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia
nieruchomości do sieci wodociągowej – ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych
norm zużycia wody. Właściciele nieruchomości pozbywający się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
mają obowiązek udokumentowania w formie umowy faktu korzystania z usług wykonywanych przez
przedsiębiorcę posiadajacego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli w/w umów, ma
zastosowanie art. 6 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 6 ustawy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 17. 1. Gmina Bałtów uwzględniona została w 2 regionie gospodarki odpadami komunalnymi.
2. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania, Gmina Bałtów obowiązana jest składować w regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych w 2 regionie będzie instalacja Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o.o. Janik, ul. Borowska 1, 27-415 Kunów.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie
się zwierząt z terenu nieruchomości.
§ 19. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) stały, skuteczny dozór nad tymi zwierzętami,
2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych itp. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:
1) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej (z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt oraz osób niewidomych korzystających z psów przewodników), na
teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk szkolnych,
2) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża on otoczeniu.
3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi, a psy ras uznawanych za agresywne dodatkowo w kagańcu.
4. Psy muszą być wyprowadzane tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad
zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie
przez osoby dorosłe.
5. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych
za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
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6. Zwolnienie z uwięzi psa bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem.
§ 20. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy w Bałtowie.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 21. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 23. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Bałtowie.
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