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UCHWAŁA NR XV/138/2020
RADY GMINY GRYBÓW
z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, Rada Gminy Grybów
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Grybów Nr XV/142/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów (Dz. Urz. Woj.
Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2016r. poz. 3422).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grybów.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Grybów
Jacek Ziębiec
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Załącznik
do uchwały Nr XV/138/2020
Rady Gminy Grybów
z dnia 27 lutego 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grybów.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W drodze selektywnej zbiórki,
komunalnych podlegają odpady:

wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów

1) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) bioodpady;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony;
12) tekstylia i odzież.
3. Odpady komunalne odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych ciągów komunikacyjnych położonych
na częściach nieruchomości służących do użytku publicznego , w szczególności dróg, chodników, dojść do
budynków i garaży oraz do miejsc zbierania odpadów poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń
w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej
zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji,
2) uprzątanie i usuwanie, w tym miedzy innymi poprzez zmywanie, niewymienionych w pkt 1 zanieczyszczeń,
w tym opadłych liści z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, w tym z miejsc
gromadzenia odpadów.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości wyłącznie
pod warunkiem:
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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, poza bezpośrednią bliskością rzek, potoków, stawów i studni.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się jeżeli:
1) nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości,
2) nie powoduje zanieczyszczenia wód, gleby, dróg publicznych i ciągów komunikacji pieszej,
3) powstające odpady gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych i usuwanie zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego orz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 4. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości stosuje się szczelne pojemniki
wykonane z trwałego materiału, wyposażone w klapy lub pokrywy umożliwiające ich zamkniecie oznakowane
z sposób jednoznacznie wskazujący na rodzaj zbieranych w nich odpadów lub szczelne worki.
2. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) pojemniki bądź worki w kolorze żółtym o pojemności co najmniej 120 litrów, w których zbiera się tworzywa
sztuczne, metale i opakowania wielkomateriałowe, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne";
2) pojemniki bądź worki w kolorze niebieskim o pojemności co najmniej 120 litrów, w których zbiera się
papier i tekturę, oznaczone napisem „Papier”;
3) pojemniki bądź worki kolorze zielonym o pojemności co najmniej 120 litrów, w których zbiera się szkło,
oznaczone napisem „Szkło”;
4) pojemniki bądź worki w kolorze brązowym o pojemności co najmniej 120 litrów, w których zbiera się
odpady zielone, oznaczone napisem „BIO”.
3. Do gromadzenia niesegregowanych odpadów (zmieszanych), pozostałych po selektywnym wydzieleniu
odpadów, będą stosowane pojemniki lub worki o pojemności co najmniej 120 litrów w kolorze czarnym.
4. Właściciele nieruchomości, przekazując selektywnie zebrane odpady oraz odpady zmieszane zobowiązani
są do umieszczenia na pojemniku lub worku kodu identyfikacyjnego.
5. Zabrania się umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów
niemających charakteru odpadów komunalnych, w tym pochodzących z działalności gospodarczej odpadów
opakowaniowych, odpadów medycznych oraz bioodpadów niestanowiących odpadów komunalnych, w tym
w szczególności odpadów spożywczych i kuchennych z gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek
handlu detalicznego, a także porównywalnych odpadów z zakładów produkujących lub wprowadzających do
obrotu żywność.
6. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zebranych od właścicieli nieruchomości, zapewnia również
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Biała Niżna dostępny dla
wszystkich mieszkańców Gminy Grybów.
7. Zużyte opony oraz tekstylia i odzież odbierane będą od właścicieli nieruchomości wyłącznie w PSZOK
Biała Niżna.
8. Odbiór odpadów wielkogabarytowych powstających na terenie nieruchomości prowadzony jest z miejsc
gromadzenia odpadów.
9. Do zbierania odpadów na przystankach komunikacyjnych oraz innych miejscach przeznaczonych do
użytku publicznego stosuje się kosze o minimalnej pojemności 10 l.
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§ 5. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych
w workach i w pojemnikach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym, i technicznym pojemników co polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji
pojemników, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy oraz ich wymienianie w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia.
2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, co polega w szczególności na uprzątnięciu zanieczyszczeń
powstałych na skutek m.in. niewłaściwego zabezpieczenia pojemników i worków przed wydostaniem się
odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych oraz przed dostępem psów, kotów
oraz innych zwierząt.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do ustawienia pojemników lub worków na odpady
komunalne w sposób zapewniający podmiotowi odbierającemu odpady komunalne bezpośredni do nich dojazd
oraz łatwy odbiór.
2. Jeżeli miejsce ustawienia pojemników lub worków uniemożliwia dojazd i odbiór odpadów bezpośrednio
z nieruchomości na której powstają odpady komunalne, właściciel nieruchomości obowiązany jest do zmiany
miejsca ich ustawienia w taki sposób aby w dniu zbiórki odpadów wymagania w zakresie dostępu do
pojemników i worków były spełnione.
3. Pojemniki i worki do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu zbiórki nie wcześniej
niż w dniu poprzedzającym odbiór zgodnie z harmonogramem odbioru danego rodzaju odpadów.
§ 7. 1. W ramach zorganizowanego przez Gminę Grybów systemu odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, nieruchomości te częściowo zostaną
wyposażone w worki do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
2. Ilość worków przysługujących na rok dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uwzględnia
ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi:
1) do 6 osób (włącznie) zamieszkujących nieruchomość:
a) 24 worki żółte 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) 6 worków niebieskich 120 l z napisem „Papier”,
c) 6 worków zielonych 120 l z napisem „Szkło”,
d) w przypadku niekompostowania bioodpadów 6 worków brązowych 120 l z napisem „BIO”.
2) powyżej 6 osób zamieszkujących nieruchomość:
a) 48 worków żółtych 120 l z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) 12 worków niebieskich 120 l z napisem „Papier”,
c) 12 worków zielonych 120 l z napisem „Szkło”
d) w przypadku niekompostowania bioodpadów 6 worków brązowych 120 l z napisem „BIO”.
3. Worki będą dystrybuowane przez wyznaczone przez Urząd Gminy osoby. Informacja o miejscu oraz
terminie dystrybucji worków zostanie rozpowszechniona w sposób zwyczajowo przyjęty.
4. W razie niewystarczającej ilości worków zabezpieczonych przez Gminę Grybów właściciel nieruchomości
wyposaży nieruchomość we własnym zakresie w worki do zbierania odpadów komunalnych.
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Rozdział 4.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych w Białej Niżnej
§ 8. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Białej Niżnej zapewnia
przyjmowanie następujących odpadów: odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych
leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu
poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Do PSZOK mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny pochodzące z nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Grybów wyłącznie przez pełnoletnich mieszkańców gminy.
3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być:
a) posortowane, tak aby mieszkaniec przywożący kilka rodzajów odpadów, mógł je w łatwy sposób umieścić
w odpowiednich pojemnikach i kontenerach,
b) umieszczane przez dostarczającego we wskazanych przez obsługę PSZOK oznaczonych pojemnikach,
kontenerach, w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska. Odpady dostarczone w workach (papier
i tektura, odpady wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne, metal) muszą być z nich wysypane do
wskazanych pojemników, a worki umieszczone w oddzielnym pojemniku. Odpady płynne w pojemnikach
zbiorczych umieszcza obsługa PSZOK,
c) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ze względu na swe wymiary będą
odbierane „luzem”, jednak muszą być one opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów,
d) pracownicy PSZOK nie wyjmują przywiezionych odpadów z pojazdu, wskazują jedynie miejsce gdzie należy
je donieść i w którym oznakowanym miejscu umieścić, z zastrzeżeniem pkt. e poniżej,
e) pracownicy PSZOK udzielają pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym przy umieszczaniu odpadów
w miejscach wskazanych do ich zbierania,
f) odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych
opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili
dostarczenia,
g) dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
4. Rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie w PSZOK zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 02.01.2020 r. w sprawie katalogu Odpadów (Dz. U. z 2020r, poz. 10)
·20 01 40 metale
·20 01 39 tworzywa sztuczne
·15 01 04 opakowania z metali
·15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
·15 01 05 opakowania wielomateriałowe
·20 01 01 papier i tektura
·15 01 01 opakowania z papieru i tektury
·20 01 02 szkło
·15 01 07 opakowania ze szkła
·20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23
·20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35
·20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31
·20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne
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·20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 02 27
·20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06
02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
·20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33
·20 01 21* lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
·20 01 23* urządzenia zawierające freony
·20 03 07 odpady wielkogabarytowe
·15 01 03 opakowania z drewna
·17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
·17 01 02 gruz ceglany
·19 12 05 szkło
·16 01 03 zużyte opony
·20 01 10 odzież
·20 01 11 tekstylia
·20 01 99 inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Odpady komunalne przeznaczone do odbierania z terenu nieruchomości przekazuje się podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne w sposób i czasie umożliwiającym ich odbiór z terenu nieruchomości
z następująca częstotliwością:
1) odpady zmieszane - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz w tygodniu z budynków
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast w okresie od
1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,
2) odpady selektywnie zebrane takie jak papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania
wielkomateriałowe - 1 raz na miesiąc,
3) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 31 października - jeden raz w tygodniu z budynków
wielolokalowych i jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych, natomiast w okresie od
1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu,
4) odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz w roku.
5) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych – będą odbierane na
indywidualne zgłoszenie zapotrzebowania z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dniowym do Urzędu Gminy
Grybów w ilości 1,0m3 z terenu danej nieruchomości na rok. Czas odbioru kontenera od postawienia – 3 dni.
6) odpady z koszy ulicznych i przystanków - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
3. Zmieszane odpady komunalne należy przekazywać wyłącznie podmiotowi prowadzącemu działalność
regulowaną w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
4. Selektywnie zebranych odpadów komunalnych należy się pozbywać przekazując je do odebrania z terenu
nieruchomości w ramach zorganizowanego sytemu odbioru odpadów przez Gminę lub do PSZOK albo w inny
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa
5. Meble i inne opady wielkogabarytowe przekazuje się do odebrania poprzez ich umieszczenie w miejscach
ogólnodostępnych.
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6. Przeterminowane leki przekazuje się do odebrania poprzez ich umieszczanie w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach ustawionych w aptekach prowadzących zbieranie takich odpadów.
§ 10. 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, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych
obowiązani są zawrzeć umowę na wywóz z firmą wykonawczą posiadającą w tym zakresie stosowne
zezwolenie.
3. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych wynika z zużycia wody
(ilość osób zamieszkujących nieruchomość) i pojemności zbiornika.
4. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1.
5. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i ona pobliskie tereny, w tym
również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntów, rowów, rzek i zbiorników wodnych.
Rozdział 6.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych
§ 11. 1. Bioodpady stanowiące odpady komunalne, można składować w kompostownikach przydomowych
na terenie własnej nieruchomości.
2. Przez kompostowanie rozumie się przetwarzanie odpadów organicznych przy wykorzystaniu
drobnoustrojów na naturalnej zasadzie zamkniętego obiegu materii w środowisku, przy zachowaniu
odpowiedniego stopnia wilgotności i dostępu powietrza oraz przy obecności mikroorganizmów (głównie
bakterii), grzybów i niektórych bezkręgowców, (dżdżownic).
3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w szczególności:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych,
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek,
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach lub zbiornikach
betonowych ograniczających dostęp powietrza.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnieni będą
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 polegać będzie na zmniejszeniu stawki opłaty za każdą osobę
w gospodarstwie domowym wykazanej w deklaracji, stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 7.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami Województwa Małopolskiego
§ 13. 1. Wymagania dotyczące gospodarki odpadami w Województwie Małopolskim zostały określone
w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego.
2. Celem osiągnięcia wymagań określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami wprowadza się
następujące kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy
Grybów:
1) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów;
2) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy w zakresie
prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi;
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3) wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
3. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych:
1) są obowiązani są do minimalizowania ich powstawania;
2) powinni wybierać produkty w opakowaniach zwrotnych;
3) powinni ograniczać używania jednorazowych toreb;
4) powinni w miarę możliwości przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom prowadzącym
działalność pożytku publicznego lub innym zainteresowanym.
Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej
nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za
agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby
dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli
nad jego zachowaniem.
4. Właściciele innych zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania nad nimi dozoru i zachowania
środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz ochronę środowiska.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Zabrania się pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym.
7. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość, na której jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości w:
1) urządzenie służące do przywoływania właściciela nieruchomości;
2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym
agresywnego psa na terenie nieruchomości.
Rozdział 9.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania w określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 15. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) posiadać budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt gospodarskich spełniających wymogi
przepisów odrębnych, zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,
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4) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach objętych takim zakazem na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Zobowiązuje się właścicieli budynków, lokali użytkowych, produkcyjnych, handlowych,
usługowych, gospodarstw rolnych do przeprowadzenia, co najmniej dwa razy do roku, deratyzacji na ich terenie.
Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w razie
potrzeby.
2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzać w terminie wiosennym od 20 marca do 10 kwietnia
i w terminie jesiennym od 20 października do 10 listopada, jak również każdorazowo w przypadku
występowania populacji gryzoni na danym terenie.
Rozdział 11.
Postanowienia końcowe
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne są
zobowiązani do przekazywania odpadów w sposób określony w niniejszym regulaminie, przy czym odbieranie
odpadów następuje na podstawie umowy zawartej z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej.
2. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan sanitarno
- porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
3. Wójt kontroluje posiadanie umów, o których mowa w ust. 1 oraz w § 9 ust. 2 oraz dowodów uiszczania
opłat za te usługi.
Przewodniczący Rady Gminy Grybów
Jacek Ziębiec

