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UCHWAŁA NR XV/81/2016
RADY GMINY CZEMIERNIKI
z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czemierniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Radzyniu Podlaskim Rada Gminy Czemierniki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czemierniki w brzmieniu
stanowiącym załącznik do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/159/2013 Rady Gminy Czemierniki z dnia 26 czerwca 2013 r. w
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czemierniki (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2013 r., poz. 3389).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czemierniki.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Skubiszewski
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Załącznik do Uchwały Nr XV/81/2016
Rady Gminy Czemierniki
z dnia 18 maja 2016 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czemierniki
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czemierniki, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czemierniki.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czemierniki.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
2. Selektywne zbieranie obejmuje następujące frakcje odpadów:
1) papier, tektura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;
7) popioły;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
12) zużyte opony;
13) odpady zielone;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
3. Odpady, o których mowa w ust. 2, należy zbierać i gromadzić z chwilą ich powstania, uprzednio
poddając je segregacji.
4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych
pojemnikach znajdujących się na terenie aptek, placówek służby zdrowia.
5. Przeterminowane chemikalia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Czemierniki.
6. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe, należy przekazywać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Czemierniki. Zużyte baterie można także
umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na
terenie placówek oświatowych w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów lub przekazywać
do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów
odrębnych.
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7. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczyć do placówek handlowych i usługowych
prowadzących ich sprzedaż, bądź wymianę lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Czemierniki.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być
gromadzone oddzielnie i usuwane 2 razy do roku w terminach wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne lub przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Czemierniki.
9. Zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
Gminy Czemierniki.
10. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, mogą być
w miarę możliwości kompostowane we własnym zakresie i w obrębie własnej posesji przez właścicieli
nieruchomości lub gromadzone w pojemnikach i odbierane zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, bądź przekazywane do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Czemierniki.
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prowadzonych we własnym
zakresie remontów i rozbiórek należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie Gminy Czemierniki.
12. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.
§ 3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu i
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie
ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało
przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, a
w przypadku przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem
przystanku komunikacyjnego w taki sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i wysiadających
pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Dopuszcza się prowadzenie doraźnych napraw pojazdów samochodowych 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 ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność 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 i technicznym.
§ 5. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki foliowe o pojemności od 60 do 120 l;
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l;
4) kontenery o pojemności od 5 do 7 m3.
§ 6. 1. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich
kolorach:
1) żółtym, przezroczystym - z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe (tzw. "suche");
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2) zielonym - z przeznaczeniem na odpady ze szkła opakowaniowego;
3) brązowym - z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne i z pielęgnacji terenów zielonych;
4) szarym, czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) - z przeznaczeniem na popiół;
5) szarym, czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) - z przeznaczeniem na pozostałe odpady zbierane
selektywnie;
6) szarym, czarnym, metalowym (pojemnik ocynkowany) - z przeznaczeniem na niesegregowane
komunalne.

odpady

2. Wszystkie pojemniki i kontenery na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów i muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela
pojemnika lub kontenera.
3. Do selektywnie zbieranych odpadów opakowaniowych (tzw. "suchych") oraz selektywnie zbieranego
szkła, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki.
§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż trzy osoby - o pojemności 60 l,
2) 4-6 osób - o pojemności 110 l,
3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób - o pojemności 240 l,
4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi
w pkt 1-3.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż trzy osoby - o pojemności 60 l;
2) 4-6 osób - o pojemności 110 l;
3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób - o pojemności 240 l;
4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi
w pkt 1-3.
§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 6 osób - o pojemności 110 l;
2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób - o pojemności 240 l;
3) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 27 osób i nie więcej niż 52 osoby - o pojemności 1100 l;
5) nie mniej niż 53 osoby i nie więcej niż 65 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i jeden pojemnik o
pojemności 240 l;
6) nie mniej niż 66 osób i nie więcej niż 78 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i dwa pojemniki o
pojemności 240 l;
7) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi
w pkt 1-6;
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych,
ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów
komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
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1) do 6 osób - o pojemności 110 l;
2) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób - o pojemności 240 l;
3) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 27 osób i nie więcej niż 52 osoby - o pojemności 1100 l;
5) nie mniej niż 53 osoby i nie więcej niż 65 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i jeden pojemnik o
pojemności 240 l;
6) nie mniej niż 66 osób i nie więcej niż 78 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i dwa pojemniki o
pojemności 240 l;
7) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi
w pkt 1-6.
§ 9. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika lub worka
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika lub worka
korzysta:
1) nie więcej niż 3 osoby - pojemnik lub worek o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób - pojemnik o pojemności 110 l;
3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób - pojemnik o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l;
5) nie mniej niż 27 osób i nie więcej niż 52 osoby - pojemnik o pojemności 1100 l;
6) nie mniej niż 53 osoby i nie więcej niż 65 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i jeden o pojemności
240 l;
7) nie mniej niż 66 osób i nie więcej niż 78 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i dwa pojemniki o
pojemności 240 l;
8) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi
w pkt 1-7.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a
powstają odpady komunalne, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do
zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 3 osoby - pojemnik lub worek o pojemności 60 l;
2) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 6 osób - pojemnik o pojemności 110 l;
3) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 13 osób - pojemnik o pojemności 240 l;
4) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 26 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l;
5) nie mniej niż 27 osób i nie więcej niż 52 osoby - pojemnik o pojemności 1100 l;
6) nie mniej niż 53 osoby i nie więcej niż 65 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i jeden o pojemności
240 l;
7) nie mniej niż 66 osób i nie więcej niż 78 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l i dwa pojemniki o
pojemności 240 l;
8) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami wymienionymi
w pkt 1-7.
§ 10. Dopuszcza się inne niż wymienione w § 7, 8 i 9 ilości i wielkości pojemników i worków, jednakże
tylko ponad minimalne normy ustalone w regulaminie.
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§ 11. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym - 20 l, usytuowane w odległości maksymalnie 10 km od kolejnego pojemnika;
2) w terenie zabudowanym - od 10 l do 50 l, usytuowane w odległości maksymalnie 300 m od kolejnego
pojemnika.
§ 12. 1. Wymagania dotyczące lokalizacji i użytkowania pojemników i worków:
1) odpowiednio oznaczone pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w
wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi
przepisami;
2) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać o określonej godzinie w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla osób korzystających z pojemnika i worka oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do
transportu odpadów, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników i worków do
zbierania odpadów, pojemniki i worki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed
wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić je w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym
odpady;
4) pojemniki i worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów
komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez
zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr;
5) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności
poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
6) pojemniki i worki na odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby
uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru;
7) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich
samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.
2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w
harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 13. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) odpady opakowaniowe (tzw. "suche") - 1 raz na miesiąc,
b) odpady ze szkła opakowaniowego - 1 raz na dwa miesiące,
c) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych - 1 raz na miesiąc,
d) popioły w okresie od 1 października do 31 maja - 1 raz na miesiąc,
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) odpady opakowaniowe (tzw. "suche") - 1 raz na miesiąc,
b) odpady ze szkła opakowaniowego - 1 raz na dwa miesiące,
c) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych - 1 raz na miesiąc,
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d) popioły - w okresie od 1 października do 31 maja - 1 raz na miesiąc,
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc,
f) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc,
3) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady opakowaniowe (tzw. "suche") - 1 raz na miesiąc,
b) odpady ze szkła opakowaniowego - 1 raz na dwa miesiące,
c) odpady biodegradowalne kuchenne i z pielęgnacji terenów zielonych - 1 raz na miesiąc,
d) popioły w okresie od 1 października do 31 maja - 1 raz na miesiąc,
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie - 1 raz na miesiąc,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc.
2. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywać się może w systemie akcyjnym zgodnie z podanym
harmonogramem.
3. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 22.00 w dni
robocze.
5. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania
tych odpadów.
6. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na
podstawie przepisów odrębnych oraz do innych wyznaczonych punktów.
7. Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do specjalistycznych
pojemników ustawionych w aptekach lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady
środków chemicznych, farb i lakierów, zużytych opon, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich należy
dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Odpady wielkogabarytowe i odpady z remontów winny być przekazywane do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na
które potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być
odbierane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych lub przekazywane do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych po
zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych usług.
§ 14. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, workach lub kontenerach a następnie odebranie ich przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne.
2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, worki lub kontenery 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.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu,
nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
2. Zbiornik bezodpływowy powinien być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni
dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 16. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają
zagospodarowaniu w następujący sposób:
1)

odpady zmieszane i odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych - Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych
w Adamkach koło Radzynia Podlaskiego Sp. z o. o., zgodnie z uchwałą Nr XXIV/396/2012 Sejmiku
Województwa Lubelskiego z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla
województwa lubelskiego 2017" (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2012 r. poz. 2590), a w przypadku jej braku
– do instalacji zastępczej;

2) odpady selektywnie zebrane – wskazane jest, aby przedsiębiorca przekazywał do Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach koło Radzynia Podlaskiego Sp. z o. o.
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.
§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi
zwierzętami.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do nie pozostawiania zwierząt domowych bez
nadzoru, zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz do utrzymania tych
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach.
3. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w
miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.
4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące
do ras psów agresywnych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
5. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych
przez ludzi, jeśli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad ich zachowaniem.
Zwolnienie nie dotyczy ras psów uznanych za agresywne.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego.
7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zabezpieczenia
wydostaniem się zwierząt poza teren nieruchomości.

nieruchomości przed

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 18. 1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) wytworzone podczas utrzymania zwierząt odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczania nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych;
2) utrzymanie zwierząt nie będzie powodowało uciążliwości współużytkowników oraz użytkowników
nieruchomości sąsiednich.
2. Pszczoły powinny być utrzymywane w ulach w taki sposób, aby wylatujące owady nie zakłócały
możliwości swobodnego korzystania z nieruchomości sąsiednich.
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Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§ 19. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji dwa razy w roku są nieruchomości zajęte pod
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.

