
UCHWALA NR XXII/149/2012
RADY GMINY OSTROWEK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie gminy Ostrowek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy zdnia 8 marc a 1990r.o
samorzajJzie gminnym (Dz.U. z2001r. Nr 142, poz. 1591,z2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218, z2008r. Nr 180, poz. 1 1 1 1 , Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,
z2010r. Nr28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 201 Ir. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz.567) oraz art 4 ust. 1 i 2 ustawy
zdnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach (Dz. U. z2012r. poz. 391), po
zasiegni^ciu opinii Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Rada Gminy
Ostrowek uchwala, co naste_puje:

§l.Okreslic Regulamin utrzymania czystosci i porza^dku na terenie gminy Ostrowek, stanowi^cy
zala^cznik Nr I do niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Wojtowi Gminy Ostrowek.

§3. Traci moc uchwala Nr XXXV/233/06 Rady Gminy Ostrowek zdnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystosci j porza^dku na terenie gminy Ostrowek.

§ 4. UchwaJa wchodzi wzycie po uptywie 14 dni od dnia ogtoszenia w Dzienniku Urze_dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodn
Gminy

AndrzejjWojewoda
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ZaJacznikNr 1 do UchwaJy Nr XXII/149/2012

Rady Gminy Ostrowek

zdnia28grudnia2012r .

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYTOSCI I PORZ^DKU NA TERENIE GMINY OSTROWEK

Rozdzial 1.
Postanowienia ogolne

§ 1. 1. Regulamin ustala szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porza^dku na terenie
nieruchomosci znajduja^cych si? w gminie Ostrowek.

2. Postanowienia Regulaminu 53 interpretowane i stosowane zgodnie zprzepisami ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z2012 r. poz. 391), ustawy
zdnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 201 Or. Nr 185, poz. 1243 z pozn. zm.), ustawy z dnia
21 sierpnia I997r. o ochronie zwierzaj; (Dz. U. z 2003r., Nr 106, poz. 1002 z pozn. zm.) oraz ustawy
z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.
1495 z pozn zm.).

§ 2. Ilekroc w regulaminie jest mowa o:

l.ustawie o utrzymaniu czystosci i porzadku ~ nalezy przez to rozumiec ustaw? zdnia 13 wrzesnia
1996 roku o utrzymaniu czystosci i porza_dku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 .),

2. ustawie o odpadach- nalezy przez to rozumiec ustawy zdnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U.z 201 Or. Nr 185, poz. 1243 z pozn. zm.),

3. odpadach komunalnych - rozumie si? przez to odpady okreslone w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
o odpadach,

4. odpadach komunalnych zmieszanych - nalezy przez to rozumiec odpady zbierane do typowych
pojemnikow stanowi^cych wyposazenie nieruchomosci,

5. odpadach wielkogabarytowych - nalezy przez to rozumiec odpady komunalne, ktore nie moga. bye
umieszczone ze wzgl?du na swoje rozmiary lub mas? w typowych pojemnikach stanowia^cych
wyposazenie nieruchomosci,

6. odpadach suchych - nalezy przez to rozumiec nast?puja_ce rodzaje odpadow: papier, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriaktwe, metale wysegregowane ze strumienia odpadow komunalnych,

7. odpadach problemowych - nalezy przez to rozumiec nast?puj^ce rodzaje odpadow: zuzyty sprz?t
elektryczny i elektroniczny, zuzyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia, odpady
wielkogabarytowe, odpady remontowo- rozbiorkowe, zuzyte opony,

8. bioodpadach - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 3 pkt 3a ustawy o odpadach,

9. odpadach zielonych - w rozumieniu pr/episu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy o odpadach,

IQ.wiascicielach nieruchomosci- rozumie si? przez to podmioty okreslone wart. 2 ust. 1 pkt
4 ustawy o utrzymaniu czystosci i porza^dku,

11. zabudowie jednorodzinnej - nalezy przez to rozumiec budynki wolnostoj^ce zjednym wejsciem.
mieszcza.ce co najwyzej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie szeregowej, budynki
wolnostoja^ce zdwoma wejsciami, mieszcza^ce co najwyzej kilkanascie lokali mieszkalnych, licza^ce do
trzech kondygnacji mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie pie_tro) plus poddasze uzytkowe.
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12. zwierz&ach domowych- rozumie si? przez to zwierz^ta tradycyjnie przebywajace wraz
z czlowiekiem wjego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez czlowieka
w charakterze jego towarzysza,

13. zwierz&ach gospodarskich - rozumie si? przez to zwierze_ta gospodarskie w rozumieniu przepisow
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzajt gospodarskich,

\4.osobach utrzymujqcych zwierz&a domowe - rozumie si? przez to wlascicieli lub opiekunow
zwierzaj: domowych,

15. osobach utrzymujqcych zwierz&a gospodarskie - rozumie si? przez to wlascicieli lub opiekunow
zwierzaj; gospodarskich,

\6.zakiadzie unieszkodliwiama odpadow komunalnych- nalezy przez to rozumiec skladowisko
odpadow innych niz niebezpieczne i oboj?tnych,

ll.firmie wywozowej - nalezy przez to rozumiec przedsi?biorce odbieraja^cego odpady komunalne od
wtascicieli nieruchomosci, wybranego w drodze przetargu, z ktorym Gmina zawarla umow? na
odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci jak rowniez przedsi^biorc?
posiadaja^cego zezwolenie na wykonywanie uslug zwi^zanych z wywozem nieczystosci ciektych,

18. zbieraniu odpadow - w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy o odpadach.

Rozdzial 2.
Wymagania w zakresie utrzymania c/ystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci i terenach

pozytku publicznego

§ 3. 1. Wlasciciele nieruchomosci obowia^zani sq. do zbierania nast£puja.cych rodzajow odpadow
komunalnych:

1) papier,

2) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomaterialowe.

5) szklo,

6) odpady ulegaj^ce biodegradacji z podzialem na bioodpady i odpady zielone,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe),

9) zuzyte baterie i akumulatory,

10) zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny,

11) odpady wielkogabarytowe,

12) odpady budowlano - rozbiorkowe,

13) zuzyte opony,

14) odpady komunalne zmieszane.

2. Odpady komunalne, o ktorych mowa w ust. I powinny bye odbierane ! zbierane w sposob
okreslony w rozdziale 3 niniejszego regulaminu.

§ 4. 1. Wlasciciele nieruchomosci obowiazani sa. do utrzymywania czystosci, porzqdku oraz
nalezytego stanu sanitarno - higienicznego nieruchomosci.

2. Wlasciciele nieruchomosci maja^ obowiazek niezwtocznego oczyszczenia chodnika polozonego
wzdluz nieruchomosci ze sniegu i lodu oraz usuwania biota i innych zanieczyszczen.
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3.Obowiazek okreslony w ust. 2 dotyczy takze innych cz?sci nieruchomosci sfuzacych do uzytku
publicznego.

4. Wiasciciele nieruchomosci obowiazani sa_ do usuwania na biezaco sopli lodu zokapow, rynien
i innych cz?sci elewacji oraz nawisow sniegu z dachu stwarzajacych zagrozenie dla przechodniow.

§ 5. 1. Obowiazek oczyszczania chodnikow i innych cz?sci nieruchomosci sluzacych do uzytku
publicznego ze sniegu i lodu winien bye realizowany przez odgarni?cie w miejsce nie powoduja^ce
zakloceri w ruchu pieszych lub pojazdow i podj?cie dzialari usuwaja^cych lub co najmniej ograniczajacych
sliskosc chodnika.

2. Dozwolony material uzyty do tych celow nalezy usunac z chodnika niezwiocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania.

3. Zakazuje si? zgarniania sniegu, lodu, biota lub innych zanieczyszczeri z chodnika na jezdni?.

4. Obowiqzki okreslone w ust. 1-2 dotyczy wtascicieli nieruchomosci ba.dz innych podmiotow
zobowia^zanych do oczyszczania chodnikow.

§6. 1. Wlasciciele nieruchomosci, na ktorych znajduja^ si? tereny lub obiekty stuz^ce do uzytku
publicznego, maja, obowia^zek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na smieci
i systematycznego ich oprozniania w sposob nie dopuszczaja^cy do przepelnienia.

2. Jezeli na terenie nieruchomosci znajduje si? piaskownica dla dzieci, regularna wymiana piasku
i zabezpieczenie przed dost?pem psow i kotow nalezy do wlascicieli nieruchomosci.

§ 7. I . Na nieruchomosciach lub ich cz?sciach takich jak chodniki, podworka:

1) dopuszcza sie mycie samochodow jedynie pod warunkiem uzywania ekologicznych detergentow oraz
odprowadzania powstalych sciekow do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenia ich w sposob
umozliwiaj^cy usuni?cie ich zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu,

2) dopuszcza sie prowadzenie doraznych napraw i regulacji samochodow wylacznie w miejscach do
tego przeznaczonych i pod warunkiem, ze powstajace odpady b?da. gromadzone w pojemnikach do
tego przeznaczonych,

3) zabrania si? prowadzenia napraw blacharsko - lakierniczych poza zakladami prowadza^cymi
dziatalnosc w tym zakresie.

2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdow samochodowych na ulicach, terenach zielonych oraz
w parkach i lasach.

Rozdzial 3.
Zasady zbierania i odbierania odpadow komunalnych z nieruchomosci

§ 8. 1. Odpady komunalne powstajace na terenie nieruchomosci musza^ bye gromadzone
w pojemnikach odpowiadaja.cych wymaganiom okreslonym w niniejszym Regulaminie.

2. Jezeli na terenie nieruchomosci powstaja, takze odpady inne niz komunalne, musza, bye one
gromadzone w sposob wyodr?bniony od odpadow komunalnych. Zasady gospodarowania takimi
odpadami okreslaja^ przepisy odr?bne (ustawa o odpadach).

§ 9. Odpady inne niz komunalne powstajace w zwiazku z prowadzona, dziatalnoscia^ gospodarcza. na
terenie danej nieruchomosci, nie moga^ bye gromadzone w pojemnikach siuza,cych gromadzeniu odpadow
komunalnych lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach.Szczegolowe zasady
post?powania z tymi odpadami okreslaj^ przepisy odr?bne.

§ 10. 1. Pojemniki na odpady komunalne wlasciciel lub zarza^dca nieruchomosci jest zobowiazany
ustawiac w miejscach tatwo dost?pnych zarowno dla ich uzytkownikow jak i pracownikow finny
wywozowej, w sposob nie powoduja^cy ucia.zliwosci i utrudnieri dla mieszkancow nieruchomosci oraz
nieruchomosci sa.siednich.
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2. Pojemniki powinny bye ustawione w granieach nieruchomosci, w miejscu trwale oznaczonym, na
rownej powierzchni, w miar? mozliwosci utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem si? wody
i biota.

3. Miejsce ustawienia pojemnikow wtasciciel nieruchomosci jest obowiqzany utrzymywac
w czystosci.

4. Przepisy ust, 1-3 stosuje si? odpowiednio do ustawiania koszy na odpady na drogach publicznych
i przystankach komunikacji zbiorowej.

§ 11. Wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek utrzymywac pojemniki na odpady, a takze ich
otoczenie w takim stanie sanitarnym, technicznym i porza_dkowym, aby korzystanie z nich mogio
odbywac si? bez przeszkod i nie powodowafo zagrozeri dla zdrowia uzytkownikow.

§ 12. 1. Odpady komunalne, o ktorych mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-4 niniejszego regulammu powinny
bye zbierane i odbierane ia^cznie jako odpady suche.

2. Odpady suche, szkio i odpady komunalne zmieszane powinny bye zbierane w pojemnikach
okreslonych w rozdziale 4 niniejszego regulaminu i odbierane przez firm? wywozowa^.

§13. 1. Odpady ulegaj^ce biodegradacji nalezy zbierac w pojemnikach i przekazywac firmie
wywozowej z uwzgl?dnieniem ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza si? mozliwosc kompostowania i wykorzystania
bioodpadow na wiasne potrzeby. Kompostownik odpadow nie moze stwarzac ucia^zliwosci w zakresie
przykrych zapachow. Musza^byc zachowane warunki sanitarne dla procesu fermcntacyjnego.

3. Na terenach z zabudowa^ jednorodzinna, dopuszcza si? zagospodarowanie odpadow zielonych we
wtasnym zakresie, a w szczegolnosci w kompostownikach przydomowych

§ 14. Odpady wielkogabarytowe w tym meble pochodza^ce z terenu nieruchomosci odbierane s^:

1) przez firm? wywozowa^ w ramach zorganizowanej akcji raz w roku z zabudowy jednorodzinnej,

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

§ 15. Zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny pochodza^cy z terenu nieruchomosci odbierany jest:

l ) w punktach sprzedazy detalicznej, przy zakupie sprz?tu tego samego rodzaju co zuzyty sprz?t,
w ilosci nie wi?kszej niz ilosc kupionego nowego sprz?tu,

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

§ 16. Zuzyte baterie i akumulatory nalezy gromadzic:

1) w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadza^cych sprzedaz detaliczna^ lub ushjgow^
w zakresie wymiany baterii lub akumulatorow,

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych.

§ 17. Pozostate odpady okreslone w § 3 ust. 1 nalezy zbierac i przekazywac samodzielnie do PSZOK

Rozdzial 4.
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych

na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunkow rozmieszczania tych
pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz^dkowym i technicznym

§ 18. Wiasciciel nieruchomosci zapewnia wyposazenie jej w typowe pojemniki siuza^ce do
gromadzenia odpadow komunalnych poprzez uzyczenie od Gminy lub zakup tych pojemnikow.
Pojemniki musza^ speiniac norm? EN - 840.

§ 19. 1. Odpady komunalne zmieszane nalezy zbierac do nast?puja.cych typowych pojemnikow:

1) w zabudowie zamieszkalej - pojemniki na odpady o pojemnosci od 0,12 m3 (120 1),
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2) w obiektach uzytecznosci publicznej - pojemniki o pojemnosci od 0,12 m 3 ( l 20 1),

3) na drogach publicznych i pozostatych terenach publicznych w koszach ulicznych od 0,02 m3 (20 1),

4)dopuszcza s\$ gromadzenie odpadow komunalnych zmieszanych wpojemnikach KP-7 (7 m3) na
cmentarzach.

2. Odpady komunalne, ktore S3.segregowane nalezy zbierac w pojemnikach:

1) w zabudowie zamieszkaiej o pojemnosci od 0,12 m3 (120 1),

2) w obiektach uzytecznosci publicznej o pojemnosci od 0,12 m3 (120 I).

3. Odpady komunalne, ktore sq. segregowane, nalezy gromadzic w pojemnikach wyla^cznie do tego
celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:

1) zortym - z przeznaczeniem na odpady suche,

2) pomarariczowym - z przeznaczeniem na szklo,

3) zielonym - z przeznaczeniem na odpady komunalne zmieszane.

4. Zabrania sie gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych sniegu, lodu, gorqcego
popioiu i zuzla, gruzu budowlanego, szlamow, substancji toksycznych, zracych i wybuchowych, a takze
odpadow z dzialalnosci gospodarczej.

Rozdzial 5.
Czestotliwosc i sposob pozbywania si$ odpadow komunalnych i nieczystosci ciekh/ch z terenu

nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego;

§20. I. Odpady komunalne musza^ bye usuwane z terenu nieruchomosci okresowo, w terminach
uzgodnionych z firma^ wywozow% z cz^stotliwoscia^ zapewniaja^ utrzymanie nalezytego porzadku.

2. Szczegotowy zakres oraz cz?stotliwosc odbioru odpadow komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci okresla odr^bna uchwala Rady Gminy Ostrowek w sprawie sposobu i zakresu swiadczenia
uslug w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zagospodarowania tych
odpadow.

3. Firma wywozowa odbieraja_ca odpady od wtascicieli nieruchomosci w uzgodnieniu z Gmina,,
okresli szczegolowy harmonogram odbioru z uwzgl?dnieniem cz^stotliwosci okreslonej w ust. 2.

4. Nieczystosci ciekle musza^ bye usuwane z nieruchomosci z cz^stotliwoscia^ i w sposob
gwarantuja,cy, ze nie nastapi wyptyw ze zbiornika wynikaj^cy zjego przepelnienia, a takze
zanieczyszczenie powierzchni ziemii wod podziemnych.

5. W obiektach biurowych, przemystowych \h - ilosc pojemnikow i cz^stotliwosc ich
oprozniania musi bye zgodna z charakterem prowadzonej dziaialnosci i ilosciq wytwarzanych odpadow.

Rozdziat 6.
Wymagania wynikaj^ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21. W oparciu o wojewodzki plan gospodarki odpadami podejmowane btjd^ dzialania obejmuja^ce:

1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

2. Prowadzenie dzialari informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczegolnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych.

3. Bieza^ca likwidacja miejsc nielegalnego sktadowania odpadow.
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Rozdziat 7.
Obowiazki osob utrzymujacych zwierz^ta domowe, majqcych na celu ochrone przed zagrozeniem
lub uciazliwoscii} dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego

uzytku

§ 22. Osoby utrzymujace zwierze.ta domowe sa_ zobowiazane do zachowania bezpieczeristwa
i srodkow ostroznosci, zapewniaj^cych ochron? przed zagrozeniem lub uciazliwoscia, dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do uzytku publicznego.

§ 23. 1. Osoby utrzymuja^ce zwierz?ta domowe 53. zobowiajzane do sprawowania wlasciwej opieki nad
tymi zwierz?tami w tym w szczegolnosci nie pozostawiania ich bez dozoru i zapewnienia ochrony przed
zagrozeniem lub uciazliwoscia, dla innych ludzi.

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest dozwolone pod warunkiem, ze pies b?dzie
prowadzony na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko, gdy pies ma nalozony kaganiec
w miejscach mak> uczeszczanych pod warunkiem, ze opiekun ma mozliwosc sprawowania bezposredniej
kontroli nad jego zachowaniem.

3. Zwolnienie ze smyczy psow bez kaganca jest dozwolone wyia_cznie na terenie nieruchomosci
nalezycie ogrodzonej, w sposob uniemozliwiaja,cy jej opuszczenie przez psa i wykluczaj^cy dost^p osob
trzecich.

4. Osoby utrzymuja,ce zwierz^ta domowe 53. zobowi^zane do natychmiastowego usuni^cia
zanieczyszczeri spowodowanych przez ich zwierz^ta w pomieszczeniach wspolnych w budynku, a takze
na terenach uzytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, skwery, zielence. Postanowienie to nie
dotyczy osob o znacznym stopniu niepelnosprawnosci oraz osob niewidomych, korzystaja^cych z psow -
przewodnikow.

5. Zakazuje si^ wyprowadzania zwierza^t domowych do piaskownic i innych urza^dzen stuza^cych do
zabawy dla dzieci.

6. Bezdomne zwierz^ta b^da^ wylapywane przez firm? posiadaja^ca, stosowne uprawnienia i odwozone
do schroniska dla zwierza^t zgodnie zzasadami przyj^tymi uchwaia^ Rady Gminy Ostrowek w sprawie
przyjecia programu opieki nad zwierzt^tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierza.t na
obszarze Gminy Ostrowek.

Rozdzial S.
Zasady utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji rolniczej.

§ 24. 1. Na terenach wyta.czonych z produkcji rolniczej zwierz^ta gospodarskie moga_ bye
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad okreslonych w niniejszym regulaminie.

2. Utrzymuja,cy zwierzi^ta gospodarskie oraz prowadza^cy ich hodowltj, s^zobowia^zani:

l)gromadzic i usuwac powstaj^ce w zwiazku z hodowla, odpady i nieczystosci w sposob nie
powodujqcy zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz wod powierzchniowych i podziemnych,

2) do niepowodowania przez prowadzony hodowl? ucia^zliwosci, takich jak hatas, odor, wobec innych
osob zamieszkuja^cych nieruchomosc lub nieruchomosciach s^siednich,

3) przestrzegania obowi^zujacych przepisow sanitarno - epidemiologicznych.

3. Zakazuje si? utrzymywania zwierzaj gospodarskich na nieruchomosciach zaj^tych przez instytucje
uzytecznosci publicznej.

§25. l.Padle zwierz^ta nalezy niezwtocznie przekazac firmie swiadcza^cej ustugi w zakresie
zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadow pochodzenia zwierz^cego.

2. Obowiazek okreslony w ust. I nalezy do wtasciciela padlego zwierzecia lub wiasciciela
nieruchomosci, na ktorej znajduje si? padle zwierz? zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
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Rozdzial 9.
Wyznaczanie obszarow podlegaj^cych obowi^zkowej deratyzacji i terminow jej przeprowadzania.

§ 26. I. Nieruchomosci i obiekty na nich zlokalizowane, ktore naleza^ do osob prawnych, osob
fizycznych, prowadz^cych dziaJalnosc gospodarcz^ urze_dow, organow administracyjnych, zaktadow
opieki zdrowotnej i opieki spolecznej, szkot i placowek w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty,
placowek kulturalno-oswiatowych - sa, objete obowiazkow^ deratyzacj^.

2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 pr/eprowadzana jest przez wlascicieli
nieruchomosci i na ich koszt, obowia^zek ten moze bye realizowany tylko w miar? potrzeb.

Rozdzial 10.
Postanowienia koncowe

§ 27. Wiasciciele nieruchomosci maja^ obowia^zek udostejDnic nieruchomosc do przeprowadzenia
kontroli realizacji obowiazkow okreslonych w niniejszej uchwale.

uty Rady

wo da
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