UCHWAŁA Nr 137.XVII.2015
RADY GMINY WIĄZOWNA
z dnia 24 listopada 2015 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 4 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U z 2013 r.
poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, uchwala się, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiązowna,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr 24.XXXVI.2013 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 lutego 2013 roku
wsprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wiązowna.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiązowna.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2016 r.

Przewodnicząca
Rady Gminy Wiązowna
Renata Falińska

UZASADNIENIE
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
28 listopada 2014 r. gminy zostały zobowiązane do przyjęcia nowej uchwały dotyczącej
zakresu świadczonych usług w ciągu 18 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji, tj. do 31
lipca 2016 r. Niniejsza uchwała zawiera, zatem zmiany narzucone ustawą oraz wynikające
z indywidualnej organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie
Wiązowna. Nowa uchwała reguluje pojęcia oraz sposób gromadzenia i odbiór odpadów
z domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe jedynie przez część roku. W wyniku zgłaszanych potrzeb przez
mieszkańców, poszerzono zakres usług odbierania odpadów ulegających biodegradacji,
w tym odpadów zielonych. Odpady te będą odbierane przez cały rok z częstotliwością raz
w miesiącu.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) w dniu 06.11.2015 r. zwrócono się
o zaopiniowanie projektu zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wiązowna” do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Organ opiniujący,
pismem z dnia 10.11.2015 r., znak: HKN.4337.1.16.2015, S.w.7879.2015 zaopiniował
pozytywnie przedłożony wniosek.
W związku z powyższym uznano, że podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
Przewodnicząca
Rady Gminy Wiązowna
Renata Falińska

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 137.XVII.2015
Rady Gminy Wiązowna
z dnia 24 listopada 2015 roku

Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wiązowna

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości iporządku w Gminie
Wiązowna, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zwany dalej PSZOK lub
zapewnienie przyjmowania winny sposób, co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane
i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych
określonych na podstawie odpowiednich przepisów wykonawczych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawę 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, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym, technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach
domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z 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 zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach,
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej
nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez:

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym,
2) wyposażenie nieruchomości w trakcie budowy lub remontów w pojemniki służące do
czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich
segregacji,
3) selektywnego zbierania odpadów komunalnych z podziałem na:
a) szkło,
b) papier i tekturę,
c) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
d) przeterminowane leki,
e) chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
i) zużyte opony,
j) odpadyulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
4) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości
w sposób określony w rozdziale IV niniejszego Regulaminu,
5) uwzględnianie przepisów § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) w zakresie lokalizowania
miejsc do gromadzenia odpadów komunalnych,
6) wydzielenie na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi
stałego miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w postaci altany lub pergoli
śmietnikowej, niedostępnej dla osób trzecich,
7) utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§3
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia śniegu, błota, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników
położonych przy granicy nieruchomości poprzez ich odgarnięcie w miejsce niepowodujące
zakłóceń oraz ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów.
§4
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej
nieruchomości pod warunkiem, że:
1) powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej
braku do szczelnego zbiornika bezodpływowego,
2) czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się
wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały
zanieczyszczenia wód i gleby. Powstałe odpady powinny być gromadzone
i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział III
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
1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników oraz worków przeznaczonych do
zbierania zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych na terenie Gminy Wiązowna:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
2) worki o pojemności 120 l,
3) kontenery o pojemności 5 m3, 7m3,
4) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l.
2. Odpady komunalne zmieszane powinny być gromadzone w zamykanych i szczelnych
pojemnikach, kontenerach, wyłącznie przeznaczonych do tego celu, o minimalnej
pojemności:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na jedną osobę musi przypadać, co
najmniej 30 l pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość musi być
wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l.
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych powyżej sześciu lokali minimalna
pojemność pojemnika:
a) do 20 osób – o pojemności, co najmniej 1000 l
b) od 20 do 35 osób – o pojemności, co najmniej 2 x 1000 l
c) powyżej 35 osób – o pojemności, co najmniej 3 x 1000 l
3) dla domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno – wypoczynkowe na jedną osobę musi przypadać, co najmniej 30 l
pojemności pojemnika, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona, w co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
4) w odniesieniu do szkół i przedszkoli na każdego ucznia i pracownika musi przypadać,
co najmniej 3 l pojemności pojemnika,
5) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu
musi przypadać, co najmniej 50 l pojemności pojemnika,
6) w odniesieniu do punktów handlowych poza lokalem musi przypadać, co najmniej
40 l na każdego zatrudnionego, przy czym na jeden punkt musi przypadać, co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,
7) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi
przypadać, co najmniej 15 l pojemności pojemnika, przy czym dla zapewnienia
czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej
jednego pojemnika o pojemności 120 l,
8) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać, co
najmniej jeden pojemnik o pojemności, co najmniej 120 l,
9) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na
każdych 10 pracowników musi przypadać, co najmniej 120 l pojemności pojemnika,
10) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, itp. na jedno łóżko musi przypadać
co najmniej 20 l pojemności pojemnika,
11) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest ustawienie, co
najmniej jednego pojemnika o pojemności 1100 l, przy czym w okresie od
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15 października do 15 listopada ilość pojemników należy dostosować do
zapotrzebowania.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone
w zabudowie jednorodzinnej w workach o pojemności określonej w ust. 1 pkt 2
w ujednoliconych kolorach tj.:
1) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe,
2) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę,
3) ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,
4) BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone
w zabudowie wielolokalowej w pojemnikach o pojemności, co najmniej 1000 l
w ujednoliconych kolorach tj.:
1) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe,
2) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę,
3) ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,
4) BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone.
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powinny być gromadzone
na nieruchomościach niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
w workach o pojemności określonej w ust. 1 pkt 2 w ujednoliconych kolorach tj.:
1) ŻÓŁTY - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, opakowania
wielomateriałowe,
2) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier i tekturę,
3) ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe,
4) BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady
zielone.
W szczególnych przypadkach dopuszcza się organizowanie wspólnych miejsc
gromadzenia odpadów komunalnych dla określonej liczby nieruchomości,
w szczególności, gdy do danych nieruchomości jest utrudniony dojazd lub na danych
nieruchomościach występuje nieregularność wytwarzania odpadów, np. domki letniskowe
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych
orazinnych terenach użytku publicznego powinny być rozstawiane w taki sposób oraz
w takiej ilości, aby zapewniały utrzymanie czystości w miejscach publicznych.
Rozdział IV

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§6
1. Określa się, że bezpośrednio od właścicieli nieruchomości odbierane są w każdej ilości
następujące odpady:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny,
3) odpady z papieru i tektury zebrane w sposób selektywny,

4) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, zebrane
w sposób selektywny,
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zebrane w sposób selektywny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) zużyte opony,
9) popiół z palenisk domowych.
2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gminę Wiązowna z podmiotem odbierającym
odpady.
3. Pojemniki oraz worki należy udostępnić w dniu odbioru odpadów, wystawiając je przed
posesję w miejscu widocznym i dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego
odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość
odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą
uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych.
§7
1. Zmieszane odpady komunalne należy przekazywać podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Odpady ze szkła, odpady z papieru i tektury, odpady z tworzyw sztucznych, metali
i opakowań wielomateriałowych należy przekazywać podmiotom prowadzącym
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
lub do PSZOK.
3. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone powinny być poddawane
procesowi kompostowania w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku
takiej możliwości przekazywane podmiotom prowadzącym działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub do PSZOK.
4. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na
terenie aptek, przychodni zdrowia lub do PSZOK.
5. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać
do punktów zbiórki zlokalizowanych na ternie placówek oświatowych i handlowych lub
do PSZOK.
6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do
PSZOKw ilości nie większej niż 5 m3 na gospodarstwo domowe na rok.
7. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony powinny być oddawane w formie tzw. „wystawki” w terminach określonych
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, o którym mowa w § 6 ust. 2 lub
przekazywane do PSZOK.
8. Tekstylia należy umieszczać w specjalnie na ten cel przeznaczonych pojemnikach
znajdujących się w wybranych punktach na terenie gminy.
9. Chemikalia należy przekazywać do PSZOK.
10. Popiół z palenisk domowych należy przekazywać w workach raz na dwa tygodnie
w okresie od października do maja zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych, o którym mowa w § 6 ust. 2.
11. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych, lokalizację oraz godziny otwarcia PSZOK
określono szczegółowo w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, który jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Wiązowna.

§8
Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości:
1) Zabudowanych budynkami jednorodzinnymi:
a) dla odpadów ze szkła zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
b) dla odpadów z papieru i tektury zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
c) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
zebranych w sposób selektywny– raz w miesiącu,
d) dla odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, zebranych
w sposób selektywny – raz w miesiącu,
e) dla odpadów zmieszanych – raz na dwa tygodnie.
2) Zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) dla odpadów ze szkła zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
b) dla odpadów z papieru i tektury zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
c) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
d) dla odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, zebranych
w sposób selektywny – raz w miesiącu,
e) dla odpadów zmieszanych – raz na dwa tygodnie.
3) Niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – domki letniskowe lub
inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe:
a) dla odpadów ze szkła zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
b) dla odpadów z papieru i tektury zebranych w sposób selektywny – raz w miesiącu,
c) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,
zebranych w sposób selektywny– raz w miesiącu,
d) dla odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, zebranych
w sposób selektywny – raz w miesiącu,
e) dla odpadów zmieszanych – raz na dwa tygodnie w okresie od lipca do września
i raz na miesiąc przez pozostałą część roku.
§9
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych ze
zbiornika bezodpływowego systematycznie w sposób niepowodujący zanieczyszczenia gleby
i wód gruntowych. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 10
1. Odpady komunalne i biodegradowalne, w tym odpady zielone odbierane od właścicieli
przez podmioty uprawnione przekazywane są do instalacji wskazanych w Wojewódzkim
Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat
2018-2023 (instalacje dla regionu warszawskiego).

Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 11
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dlaludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej
odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:
1) w odniesieniu do psów:
a) zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz ma
możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem (nie dotyczy ono psów
rasowych uznawanych za agresywne),
b) zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości
należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający dostęp osób trzecich.
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi
i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenie starań, by zwierzęta te były jak
najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego
i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,
c) prowadzenie zwierząt agresywnych lub mogących stanowić zagrożenie dla
otoczenia pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli,
wyłącznie przez osoby dorosłe,
d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów,
gadów, płazów, ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na
obszarzenieruchomości,
e) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości
niezamieszkałych lub nieużytkowanych,
f) 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., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości
te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach
mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów;
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów
przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów opiekunów,
g) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani
stosować środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt
orazdla utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
3. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna
uchwała.

Rozdział VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 12
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych
przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe,
hotele, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 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 (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) utrzymywanie zwierząt gospodarskich będzie prowadzone z zachowaniem czystości
i porządku na nieruchomości,
4) zwierzęta będą zabezpieczone przed samowolnym opuszczeniem tej nieruchomości.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
zobowiązani są dodatkowo:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób
przewidziany dla ścieków.
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia
§ 13
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary:
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi – co najmniej dwa razy w roku
w miesiącach: marcu i październiku,
2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna,
społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów
spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – raz w roku
w miesiącu październiku.
2. Realizacja obowiązku deratyzacji dotyczy w szczególności miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych, korytarzy piwniczych, węzłów ciepłowniczych, studzienek, przyłączy
kanalizacyjnych znajdujących się na obszarach, o których mowa w ust.1.
3. Właściciele nieruchomości na terenie gminy Wiązowna przeprowadzają deratyzację
w każdym przypadku pojawienia się w obrębie nieruchomości gryzoni.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 14
Kontrolę i egzekwowanie postanowień niniejszego Regulaminu sprawują osoby powołane
przez Wójta Gminy Wiązowna.

