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UCHWAŁA NR 142/13
RADY GMINY DALIKÓW
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dalików
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz.
146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Dalików uchwala, co następuje:
§ 1. Dla zapewnienia należytego utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dalików wprowadza się
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dalików stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dalików.
§ 3. Traci moc uchwała Nr 249/10 Rady Gminy Dalików z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dalików (Dziennik Urzędowy Województwa
Łódzkiego Nr 263, poz. 2161).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dalikowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady
Gminy Dalików:
Małgorzata Wójcik-Powłoka
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Załącznik
do uchwały nr 142/13
Rady Gminy Dalików
z dnia 25 stycznia 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DALIKÓW
Rozdział 1
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu, zgodnie z dostarczonym przez przedsiębiorcę harmonogramem bądź do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) udostępnianie pojemników ze zgromadzonymi odpadami komunalnymi, na czas odbierania tych odpadów,
w szczególności poprzez ich wystawianie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny
do nich dojazd;
3) uprzątanie śniegu, błota, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów;
4) usuwanie śliskości spowodowanej lodem i śniegiem niemożliwym do usunięcia i zalegającym wzdłuż
chodników położonych na nieruchomości służącej do użytku publicznego, poprzez posypanie piaskiem lub
innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania śliskości.
§ 2. 1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może się odbywać wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
3) iż, mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych;
2) iż, naprawa pojazdów mechanicznych dotyczy niezbędnych napraw;
3) iż, przy naprawie pojazdów mechanicznych, uciążliwość ich naprawy dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, ograniczona zostanie do niezbędnego minimum.
3. Za prawidłowe gospodarowanie ściekami i odpadami powstającymi w wyniku czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 odpowiada właściciel nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do:
1) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne w postaci papieru, metalu, tworzyw sztucznych,
opakowań wielomateriałowych, szkła oraz powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady biodegradowalne należy gromadzić selektywnie.
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3. Wyselekcjonowane rodzaje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystywania (papieru, butelki PET, szkło) należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i workach.
Worki z wyselekcjonowanymi frakcjami odpadów komunalnych, należy wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie odbioru tego rodzaju odpadu, w taki sposób by nie utrudniać korzystania z nieruchomości
przez osoby trzecie, jak również nie utrudniać ruchu drogowego.
4. Selekcję odpadów należy prowadzić zgodnie z niżej wymienionymi wskazaniami:
1) do pojemników/worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać odpowiednio:
a) PAPIER - niebieski pojemnik/worek
- gazety, książki w miękkich okładkach lub po usunięciu twardych,
- papier ksero i papier do pisania, ścinki drukarskie,
- torebki papierowe, papier pakowy,
- kartony, tekturę, pudełka,
- katalogi, prospekty,
b) TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE żółty worek, siatkowy pojemnik
- zgniecione butelki typu PET,
- butelki plastikowe po środkach czystości, kosmetykach (np. szamponach, płynach),
- czyste opakowania po artykułach spożywczych (np. kubki po jogurtach, margarynach),
- folie i torebki z tworzyw sztucznych,
- opakowania stalowe i aluminiowe (np. puszki, pudełka, folie),
- czyste kanistry plastikowe,
- kartony po napojach (tzw. opakowań tetra pak),
c) SZKŁO - zielony worek/pojemnik
- umyte szklane butelki po napojach, sokach, bez nakrętek i korków,
- słoiki po przetworach,
- szklaną stłuczkę wolną od zanieczyszczeń metalami i innymi tworzywami,
d) ODPADY ZIELONE, BIODEGRADOWALNE - brązowy worek
- odpady roślinne (np. skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie),
- odpady kuchenne,
- odpady z owoców i warzyw;
2) do pojemników/worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów nie należy wrzucać:
a) PAPIER
- kalki,
- tapet,
- papieru zabrudzonego i tłustego,
- papieru lakierowanego lub foliowanego z folderów reklamowych,
- artykuły higieniczne,
b) TWORZYWA SZTUCZNE, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
- tekstyliów,
- styropianu,
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- pojemników i puszek po smarach, farbach, lakierach,
- zabawek,
- pampersów,
- pojemników po aerozolach,
- plastikowych mebli ogrodowych,
- folii budowlanej,
- części samochodowych,
- brudnych opakowań po produktach spożywczych,
c) SZKŁO - zielony worek/pojemnik
- szkła płaskiego (np. szyb okiennych, samochodowych, szkła zbrojonego, luster),
- szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, misek, talerzy,
- szkła budowlanego,
- szkła okularowego,
- żarówek, świetlówek,
- wyrobów z porcelany i fajansu,
- lamp neonowych i halogenowych,
- szklanych opakowań po lekach,
d) ODPADY ZIELONE, BIODEGRADOWALNE - brązowy worek
- roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
- materiałów niedostatecznie rozdrobnionych (np. grube gałęzie);
3) odpady, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, należy gromadzić w sposób przewidziany dla odpadów zmieszanych;
4) obecność w pojemniku na odpady zmieszane odpadów wymienionych w § 3 ust. 4 pkt 1, oznacza brak selektywnej zbiórki na nieruchomości.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, należy wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie
odbioru tego rodzaju odpadu, w taki sposób by nie utrudniać korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie,
w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki
odpadów.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać
placówce sprzedaży detalicznej przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju bądź wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie odbioru tego rodzaju odpadu, w taki sposób by nie utrudniać korzystania
z nieruchomości przez osoby trzecie, w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego lub dostarczyć na własny
koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
7. Zużyte opony, należy wystawić przed nieruchomość w wyznaczonym terminie odbioru tego rodzaju odpadu, w taki sposób by nie utrudniać korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie, w miejscu nie utrudniającym ruchu drogowego lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
8. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), należy dostarczyć na własny
koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
9. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy zbierać i umieszczać w specjalnych pojemnikach oraz przekazywać odpowiednio:
1) zużyte baterie przenośne i zużyte akumulatory przenośne umieszczać w specjalnych pojemnikach w placówkach oświatowych, lokalach użyteczności publicznej lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii i akumulatorów bądź dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej
zbiórki odpadów;
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2) zużyte baterie samochodowe i akumulatory samochodowe sprzedawcy detalicznemu baterii samochodowych lub akumulatorów samochodowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych, zbierającemu zużyte baterie
samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii samochodowych lub zużytych akumulatorów samochodowych lub wprowadzającemu baterie samochodowe lub zużyte akumulatory samochodowe;
3) zużyte baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe sprzedawcy detalicznemu baterii przemysłowych lub akumulatorów przemysłowych, podmiotowi prowadzącemu usługi w zakresie wymiany zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych, prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii przemysłowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych lub wprowadzającemu
baterie przemysłowe i zużyte akumulatory przemysłowe;
4) zużyte baterie przemysłowe niklowo-kadmowe i zużyte akumulatory przemysłowe niklowo-kadmowe prowadzącemu zakład przetwarzania zużytych baterii przemysłowych niklowo-kadmowych i zużytych akumulatorów przemysłowych niklowo-kadmowych.
10. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach w punkcie
(tj. w aptece zlokalizowanej w Dalikowie, ul. Wschodnia 2), który przystąpił do zbiórki na podstawie porozumienia z Gminą lub dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub pozbywać się za pośrednictwem firmy wywozowej posiadającej zaświadczenie o wpisie do działalności regulowanej wydane przez Wójta Gminy Dalików na prowadzenie tej działalności.
12. Odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone) mogą być zagospodarowane
w przydomowych kompostownikach, w celu uzyskania kompostu lub w odniesieniu do drewna, mogą być wykorzystywane na własne potrzeby w celach energetycznych lub dostarczanie na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
13. Odpady, o których mowa w § 3 ust. 5-12, zebrane selektywnie w gospodarstwach domowych, dostarczone na własny koszt do punktu selektywnej zbiórki odpadów będą przyjmowane w ramach opłaty ponoszonej
na rzecz gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach na odpady przy czym
do koszy ulicznych zabrania się wrzucać:
1) odpady z gospodarstw domowych;
2) odpady z placówek i miejsc handlowych.
Rozdział 2
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych służą pojemniki, worki z folii i kosze uliczne.
§ 6. 1. Do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, kontenery zamknięte.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą worki foliowe
o pojemności 120 litrów lub pojemniki o pojemności: 1,1 m3, 1,5 m3, 2 m3, 2,5 m3 w kolorze niebieskim na
papier, zielonym szkło, żółtym na tworzywa sztuczne.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów zielonych na terenie nieruchomości służą worki foliowe o pojemności 120 litrów w kolorze brązowym.
§ 7. 1. Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, przy czym:
1) pojemniki i kontenery powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, mieć konstrukcję zapewniającą
możliwość utrzymania ich we właściwym stanie sanitarnym, uniemożliwiającą wydostanie się odpadów
pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz utrudniającą zwierzętom dostęp do
odpadów;
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2) worki powinny być wykonane z wytrzymałych na rozerwanie materiałów, uniemożliwiających wydostanie
się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz utrudniające zwierzętom dostęp do odpadów.
2. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie rzadziej niż raz na kwartał oraz naprawie lub konserwacji, nie rzadziej niż raz na rok.
§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych:
1) dla zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - 1 pojemnik o pojemności 120 litrów na 4 osoby, jednak co
najmniej jeden pojemnik na posesję;
2) dla zabudowy wielorodzinnej - pojemniki określone w § 6 ust. 1, w ilości spełniającej wymóg 30 litrów na
osobę zamieszkującą nieruchomość;
3) dla dróg publicznych – kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 litrów;
4) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz żłobków - pojemniki określone w § 6 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 120 litrów na każdych czterdzieścioro uczniów, podopiecznych i pracowników;
5) lokale gastronomiczne - w ilości spełniającej wymóg 20 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;
6) dla hoteli, moteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych - pojemniki określone w § 6 ust. 1 w ilości
spełniającej wymóg 20 litrów na 1 łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na
lokal;
7) pomieszczenia biurowe, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, działalności gospodarcze - pojemniki określone w § 6 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 120 litrów na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na zakład;
8) dla lokali handlowych - pojemniki określone w § 6 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 20 litrów na 1 pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;
9) dla targowisk - pojemniki określone w § 6 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 40 litrów na każde stoisko;
10) ogródki działkowe - pojemniki określone w § 6 ust. 1 w ilości spełniającej wymóg 60 litrów na każdą
działkę w okresie od 1 marca do 31 października.
§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemnika lub minimalną pojemność worka przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych:
1) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) tworzywa sztuczne (w tym metal i opakowania wielomateriałowe) – worek w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów,
b) papier - worek w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów,
c) szkło – pojemnik/worek w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów. W przypadku oddawania szkła do
punktu selektywnej zbiórki odpadów, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania
pojemnika na szkło,
d) odpady zielone - worek w kolorze brązowym o pojemności 120 litrów. W przypadku posiadania i korzystania z przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na odpady zielone;
2) na obszarze zabudowy wielorodzinnej w zależności od liczby zamieszkujących jej osób:
a) tworzywa sztuczne (w tym metal i opakowania wielomateriałowe) – pojemnik w kolorze żółtym
o pojemności 1100 litrów,
b) papier - pojemnik w kolorze niebieskim o pojemności 1100 litrów,
c) szkło – pojemnik w kolorze zielonym o pojemności 1100 litrów. W przypadku oddawania szkła do punktu selektywnej zbiórki odpadów, właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku posiadania pojemnika na szkło,
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d) odpady zielone - pojemnik w kolorze brązowym o pojemności 120 litrów. W przypadku posiadania
i korzystania z przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku
posiadania pojemnika na odpady zielone;
3) na obszarach nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
a) tworzywa sztuczne (w tym metal i opakowania wielomateriałowe) – worek w kolorze żółtym o pojemności 120 litrów,
b) papier - worek w kolorze niebieskim o pojemności 120 litrów,
c) szkło – pojemnik w kolorze zielonym o pojemności 120 litrów,
d) odpady zielone - worek w kolorze brązowym o pojemności 120 litrów. W przypadku posiadania
i korzystania z przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości jest zwolniony z obowiązku
posiadania pojemnika na odpady zielone.
§ 10. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne zapewnia wykonanie obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poprzez zawarcie
umowy z przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonej przez Wójta Gminy Dalików. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania, przez okres
trzech lat dokumentów potwierdzających wykonanie przedmiotowej usługi. Na pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych powinna być umieszczona w sposób trwały i czytelny informacja zawierająca dane identyfikacyjne jednostkę wywozową odbierającą odpady.
§ 11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki lub worki przed posesję w miejscu umożliwiającym swobodny, bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.
§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady celem uniknięcia ich przepełnienia, oraz do utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym.
Rozdział 3
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użyteczności publicznej:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - raz na miesiąc;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – raz na kwartał;
3) papier – raz na kwartał;
4) szkło - raz na kwartał;
5) zużyte opony - raz w roku;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku;
7) meble i odpady wielkogabarytowe - raz w roku;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zgłoszenie;
9) odpady zielone – w okresie od marca do końca listopada - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
2. Opróżnianie pojemników na odpady komunalne i do selektywnej zbiórki, powinno odbywać się zgodnie
z zasadami określonymi w ust. 1 oraz częstotliwością zabezpieczającą przed przepełnieniem.
3. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji powinno odbywać
się w sposób i z częstotliwością zabezpieczającą przed zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym. Odpady
ulegające biodegradacji należy wrzucać do pojemników bez foliowych opakowań-worków.
4. Opróżnianie koszy znajdujących się przy ulicach, na placach oraz przystankach odbywa się zgodnie
z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu – jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.
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§ 14. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź wylewania na powierzchnię terenu, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomościach.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu przedsiębiorcy, co najmniej raz w roku oraz do przechowywania, przez okres jednego roku, dowodów potwierdzających wykonanie przedmiotowej usługi.
Rozdział 4
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na
terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny kompostowania odpadów ulegających biodegradacji
w kompostownikach. Posiadanie na nieruchomości kompostownika zwalnia właściciela z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów ulegających biodegradacji.
§ 16. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.
§ 17. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania obejmujące:
1) zwiększenie odzysku odpadów komunalnych, w tym przede wszystkim papieru, metalu, szkła, tworzyw
sztucznych, odpadów ulegających biodegradacji;
2) ograniczenie ilości składowanych odpadów komunalnych;
3) wyeliminowanie nielegalnego składowiska odpadów;
4) wyeliminowanie niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi;
5) wzmożenie działań w zakresie kampanii edukacyjnej, które mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz właścicieli przedsiębiorstw w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, ponosząc też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 19. 1. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych do obowiązków właścicieli należy:
1) stały i skuteczny dozór;
2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyjątkiem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy, itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników;
3) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci;
4) 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, parkingach, terenach zielonych, itp.
2. W szczególności do obowiązków osób utrzymujących psy należy prowadzenie psa na uwięzi a w przypadku psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – w nałożonym kagańcu.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt w sposób niestwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.
4. Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem, ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich.
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5. Nieruchomość, na której utrzymywany jest pies należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz.
6. Za zachowanie zwierząt domowych w miejscach wspólnego użytku oraz powstałe w jego wyniku szkody
i uciążliwości odpowiadają w pełni właściciele lub osoby opiekujące się zwierzęciem.
§ 20. 1. Psy zwolnione ze smyczy oraz psy pozostawione w miejscach publicznych bez dozoru mogą być
chwytane i przekazywane do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
2. W przypadku ustalenia właściciela psa pozostawionego bez dozoru koszty jego chwytania, przekazania
i utrzymania w schronisku ponosi właściciel.
Rozdział 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 21. 1. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie ich otoczenie winny być
utrzymane w należytej czystości.
2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana na terenach do tego przeznaczonych i prowadzona w warunkach zapewniających przestrzeganie obowiązujących zasad zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych oraz
niepowodujących negatywnego oddziaływania na środowisko.
3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający przedostanie się
zwierząt poza obręb wybiegu (ogrodzenia).
4. Właściciel zobowiązany jest przekazać padłe zwierzę do punktu zbiorczego padłych zwierząt za pośrednictwem wyznaczonej jednostki.
5. Właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę lub chodnik obowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczenia.
6. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości.
7. Pszczoły powinno trzymać się w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości
sąsiednich.
§ 22. 1. Zbiorniki na płynne odchody zwierzęce oraz płyty gnojowe służące do gromadzenia odchodów
zwierzęcych muszą spełniać wymagania przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki rolnicze i ich usytuowanie.
2. W przypadku gromadzenia odchodów zwierzęcych poza płytami gnojowymi miejsca ich lokalizacji ustala się w odległości obowiązujących dla płyt gnojowych określonych przepisami, o których mowa w ust.1.
§ 23. 1. Zwłoki zwierzęce lub ich części należy niezwłocznie zgłosić firmie zajmującej się ich odbiorem
z terenu gminy w celu ich przewiezienia do zakładu zajmującego się utylizacją padłych zwierząt.
2. Obowiązek określony w ust. 1, ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcych, a jeżeli posiadacza takiego nie
można ustalić na właścicielu lub użytkowniku gruntu, na którym znajduje się padłe zwierzę.
Rozdział 7
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 24. 1. Właściciele obiektów użyteczności publicznej, zakładów handlowych, usługowych, sklepów
i magazynów wprowadzających do obrotu środki spożywcze zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej
jeden raz w roku (w okresie jesiennym), deratyzacji na terenie nieruchomości polegającej na wyłożeniu właściwej trutki.
2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, mają obowiązek umieszczenia na terenie nieruchomości w widocznym miejscu informacji o terminie planowanej deratyzacji, a także zapewniają odpowiednie
oznakowanie miejsc wyłożenia trutek oraz zabezpieczają przed dostępem do nich dzieci, ptactwa i zwierząt.
3. Deratyzacje zobowiązani są przeprowadzić wszyscy właściciele nieruchomości na polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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Rozdział 8
Postanowienia końcowe
§ 25. 1. Kontrolowanie i egzekwowanie przepisów niniejszego Regulaminu powierza się Wójtowi Gminy.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny.

