
UCHWALA NR 1941XXllIl2021 

RADY GMINY NOWE MlASTO 


z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art.41 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie 
gminnym (Oz. U. z 2020 r. poz.713 z p6in. zm.) oraz art. 4 ust. I, ust. 2 i ust.2a pkt 4 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in. zm.), po 
zasiygniyciu opinii Panstwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego w Plonsku, Rada Gminy Nowe Miasto 
uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Uchwala siy Regulamin utrzymania czystosci i porz~dku na terenie Gminy Nowe Miasto stanowi~cy 
zal~cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. Traci moe Uchwala Nr 119/XIIV2020 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 7 stycznia 2020 r., 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Nowe Miasto (Oz. Urz. Woj. Maz. 
z 2020 r. poz. 884). 

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Ozienniku U rzydowym 
Wojew6dztwa Mazowieckiego. 

Cy 



uchwaly Nr 194/XXIIII2021 

Rady Gminy Nowe Miasto 

z dnia 29 marca 2021 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ.t\DKU NA TERENIE GMINY NOWE MlASTO 

Rozdziall. 

Postanowienia og6Jue 

§ 1. z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i por24dku V\I 

(Oz. U. z 2020 r. poz. 1439 z p6in. zm.) okresla zasady utrzymania czystosci 
na terenie Gminy Miasto. 

Rozdzial2. 


Wymagania w zakresie selektywnego zbierauia i odbierania odpadow komuualnycb oraz utrzymauia 


czystosci i porz~dku ua tereuie nierucbomosci 


§ 2. I. WlaSciciele nieruchomosci zapewniajlt utrzymanie czystosci i porzltdku na terenie nieruchomosci 
poprzez: 

1) wyposazenie nieruchomosci w pojemniki i worki sfuzltce do zbierania odpad6w komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemnik6w w odpowiednim stanie sanitarnym, POf24dkowym i technicznym, 
rowniez w odpowiednim sanitarnym i porzltdkowym miejsc odpadow; 

przekazywanie odpad6w komunalnych zebranych selektywnie i niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 
komunalnych podmiotowi odpady, w 

2. W przypadku niedopemienia przez wfasciciela nieruchomosci obowilfZku odpadow 
komunalnych 	 w sposob selektywny, podmiot odbierajltcy odpady przyjmuje jako niesegregowane 

odpady komunalne i 0 tym w6jta oraz wlasciciela 

3. Obowiltzek seJektywnego zbierania odpadow komunalnych przez wlasciciela nieruchomosci uznaje 
za zachowany w przypadku, gdy odpady sit w podziale na odpowiednie 0 ktorych 
mowa ust. 4, sit w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji. 

4. Wlasciciele nieruchomosci zobowil:J-Zani sit do selektywnego zbierania i przekazywania podmiotowi 
odbierajltcemu odpady komunalne nastypujltcych odpad6w: 

1) 

2) metale, 

3) tworzywa 

4) odpady opakowaniowe wielomaterialowe, 

5) 

6) bioodpady 

7) odpady 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujltce odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania prodllkt6w leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancj i we krwi, w i strzykawek, 

10) baterie i akumlliatory, 


11) ZllZyty sprzyt elektryczny i elektroniczny, 


12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 


zuzyte opony, 



Gminy. 

§ 3. I. Wlasciciele nieruchomosci s~ zobowi~ni do upr:liltniycia biota, sniegu, lodu i innych 
przy czym za taki chodnik uznaje siy 

pofOZOnl4 bezposrednio przy granicy 
ruchu pieszych i pojazdow oraz zac]1Owaniem 

zanieczyszczen z chodnik6w pofozonych 
wydzielon~ 
nieruchomosci, to realizowac w 
mozliwosci odplywu wody do kanalizacji. 

nieruchomosci, 
dla ruchu 

14) odpady budowlane i rozbiorkowe, 

15) odpady tekstyliow i odzieiy. 

5. Odpady komunalne powstale po wysegregowaniu frakcji odpadow, 0 ktorych mowa w ust. 4 , powinny 
bye zbierane oddzielnie (zmieszane) odpady komunalne. 

6. Nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkujl4 mieszkancy, a powstajl4 na nich odpady komunalne 
WYfl4CZOne s~ z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzooego przez 

2. Wlasciciel nieruchomosci nie jest zobowiClzany do upr:liltniycia chodnika, na ktorym jest dopuszczony 
platny post6j lub parkowanie pojazd6w samochodowych. 

§ 4. L Mycie pojazdow samochodowych myjniami moze odbywae na 
nieruchomosci pod warunkiem, ze powstajl4ce scieki odprowadzane SI4 do kanalizacji sanitarnej lub 
gromadzone w bezodplywowych. 

2. Naprawy pojazd6w samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone sCl na terenie 
nieruchomosci pod warunkiem, ze powstajl4ce odpady i zanieczyszczenia gromadzone sq., w sposob 
umozliwiajl4cy ich usunit(cie oraz naprawy te nie spowoduj~ wod i gleby. 

Rozdzial3. 


Rodzaje i minimaina pojemnosc pojemnikow lub workow przeznaczonycb do zbierania odpadow 


komunalnycb na tcrenic nicrucbomosci, w tym na tcrenach przeznaczonych do uiytku publiczoego oraz 


na drogacb publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemnikow i work6w oraz utrzymania 


pojemnik6w w odpowiednim stanie sanitarnym, por~dkowym i tecbnicznym 


§ 5. 1. rodzaje i minimaln~ pojemnose pojemnikow workow do zbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych na terenie nieruchomosci: 

I) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pojemniki 0 pojemnosci 1201,2401 lub w worki 
o pojemnosci 1201; 

wlaSciciel nieruchomosci ma obowi~zek wyposaZenia nieruchomosci w pojemniki do 
odpadow komunalnych; pojemniki mus:lil szczelne, pokryw~, z materiaru odpornego na 

wyposaZone w k6fka do oraz w uchwyty pojemniki 
powinny posiadac konstrukcjy umozliwiaj~c~ ich opr6znianie grzebieniowym, widlowym lub hakowym 
mechanizmem zaladowczym, pojazdy do odbioru odpad6w; 

do zbierania wyj~tkowo zwiykszonych ilosci odpadow komunalnych, oprocz pojemnikow, mog<l bye 
uzywane odpowiednio oznaczone worki koloru 

2. Na kazdej nieruchomosci powinny pojemniki na niesegregowane 
odpady komunalne oraz worki do selektywnego zbierania odpad6w, z zachowaniem nastypuj~cych 

norm: 

od 1 do 4osob - co najmniej jeden pojemnik 0 pojemnosci 120 I na I) gospodarstwo domowe 
niesegregowane odpady komunalne oraz wystarczajl4ca workow do selektywnego 
zbierania odpadow; 

2) gospodarstwo domowe licz<lce od 5 do 8 osob co najmniej dwa pojemniki 0 pojemnosci 1 lub 
o pojemnosci 240 1 na nle:seJgre:gowa odpady komunalne oraz wystarczaj<lca liczba 

work6w do selektywnego zbierania odpad6w; 

3) gospodarstwa domowe 8os6b - pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne i worki do zbierania odpadow 0 pojemnosci zapewniaj~cej po krycie 
zapotrzebowania wedrug norm zapisanych w punktach I i 2. 



3. Wlasciciele nieruchomosci, na kt6rych nie zamieszkuj~ mieszkancy, lecz powstaj~ odpady komunalne, 
a wiyc prowadli}-cy dzialalnose gospodarcz~ kieruj~cy instytucjami oswiaty, zdrowia, domki letniskowe i inne 
nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowi~zani s~ dostosowae pojemnose 
pojemnik6w do swych indywidualnych potrzeb, nie maze bye jednak mniejsza niz jeden pojemnik 
o pojemnosci 120 litr6w. 

§ 6. I. Okresla siy rodzaje i pojemnose work6w przeznaczonych do selektywnego zbierania odpad6w na 
terenie nieruchomosci zamieszkatej: 

I) selektywnie zbierane odpady komunalne - worki 0 pojemnosci 1201, do odbioru szkla worki 
o pojemnosci 601, 

2. Do selektywnego zbierania odpad6w komunalnych nalezy stosowae worki 0 nastC(puj~cych 

ujednoliconych kolorach oraz oznaczeniach: 

1) worki koloru niebieskiego z napisem "PAPIER" - przeznaczone do zbierania odpad6w 
z papieru, w tym tektury, odpad6w opakowaniowych z papieru i odpad6w opakowaniowych 
z tektury; 

2) worki koloru zielonego z napisem "SZKLO" - przeznaczone do zbierania odpad6w ze szkla, 
w tym odpad6w opakowaniowych ze szkla; 

3) worki koloru z6h:ego z napisem "METALE 1TWORZYWA SZTUCZNE" - przeznaczone do zbierania 
odpad6w metali, w tym odpad6w opakowaniowych z metali, odpad6w tworzyw sztucznych, w tym 
odpad6w opakowaniowych tworzyw sztucznych, oraz odpad6w opakowaniowych wielomaterialowych; 

4) worki koloru b~owego z napisem "BIO"- przeznaczone do zbierania odpad6w ulegaj~cych biodegradacji, 
ze szczeg61nym uwzglydnieniem bioodpad6w. 

§ 7. Pojemniki i worki do zbierania odpad6w powinny bye umieszczone w miejscach latwo dostypnych, 
zar6wno dla ich uzytkownik6w, jak i dla pracownik6w podmiotu odbieraj~cego odpady, w spos6b 
nie powoduj~cy nadmiemych uci¥liwosci i utrudnien dla mieszkanc6w nieruchomosci lub os6b trzecich. 

§ 8. 1. Pojemniki powinny bye utrzymywane w odpowiednim stanie sanitamym paddawane 
w miary potrzeb myciu i dezynfekcji nie rzadziej niz raz na kwartat. 

2. Pojemniki nalezy utrzymywae w nalezytym stanie technicznym, w celu zapewnienia ich szczelnosci. 
Pojemnik nie powinien bye uszkodzony lub pozbawiony pokrywy. 

3. Wlasciciele nieruchomosci zobowi~ani s<} do utrzymywania w odpowiednim stanie sanitamym 
i pOfli}-dkowym miejsc gromadzenia odpad6w, w szczeg61nosci poprzez: 

I) zabezpieczenie miejsca gromadzenia odpad6w komunalnych przed zalewaniem przez wody opadowe, 

2) utrzymywanie miejsc gromadzenia odpad6w w czystosci, nie dopuszczaj<}c do zalegania odpad6w poza 
pojemnikami i workami. 

§ 9. 1. Okresla siy rodzaje i pojemnose pojemnik6w przeznaczonych do zbierania odpad6w na terenach 
przeznaczonych do uzytku publicznego: 

1) drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny bye wyposaZone przez 
ich wlascicieli w kosze uliczne 0 pojemnosci 10 I, 60 I. 

2) przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkolami - zestawy pojemnik6w przeznaczone do selektywnej 
zbi6rki: papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpad6w opakowaniowych wielomaterialowych, szkla 
o pojemnosci 1100 I, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbi6rki, opisowo 
i znakiem graficznym. 

2. Na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego pojemniki powinny bye rozmieszczone 
w spos6b nastypuj<}cy: 

1) ustawione w miejscach, kt6re nie powoduj<} zagrozenia dla ruchu pojazd6w i pieszych oraz 
umozliwiaj<}cych ich stale opr6znianie przez podmiot odbieraj<}cy odpady; 

2) pojemniki powinny bye rozmieszczone w spos6b umozliwiaj<}cy bezpieczne i wygodne korzystanie z nich 
przez wszystkich uzytkownik6w; 

3) rozmieszczone 	 w odpowiedniej ilosci, szczeg61nie w miejscach 0 duzym natyzeniu ruchu pieszych 
i przebywania znacznej ilosci os6b; 



4) zabezpieczone przed wysypywaniem siy zgromadzonych w nich odpadow; 

5) pojemniki powinny bye utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, a w szczegolnosci poprzez stal,! 
naprawy ich szczelnosci, a takZe w odpowiednim stanie san itarnym , w szczegolnosci poprzez ich mycie, 
dezynfekcjy. 

Rozdzial4. 


Czftstotliwosc i sposob pozbywania sift odpadow komunalnych oraz nieczystosci ciekly~h 


z terenu nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uZytku pubHcznego 


§ 10. I. Odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych zamieszkuj,! mieszkancy, odbiera 
podmiot wyloniony w drodze przetargu nieograniczonego, ktory zawarl z Gmin,! umowy na odbieranie 
i zagospodarowanie odpadow komunalnych. 

2. WlaSciciele nieruchomosci w celu ulatwienia odbioru odpadow zebranych selektywnie 
i niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych zobowi£!Zani S,! do wystawienia pojemnik6w 
i workow na czas odbierania przez podmiot odbieraj,!cy odpady poza teren nieruchomosci, w miejsce 
umozliwiaj,!ce swobodny do nich dojazd zgodnie z harmonogramem odbioru. 

3. Pozbywanie siy odpadow komunalnych przez wlascicieli nieruchomosci odbywa siy poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach oraz workach do selektywnej zbiorki odpadow komunalnych 
a nastypnie odebranie ich przez przedsiybiorcy odbieraj,!cego odpady. Worki do selektywnej zbiorki odpadow 
komunalnych nieodplatnie udostypnione S,! przez podmiot odbieraj,!cy odpady na mocy umowy podpisanej 
z Gmin,! Nowe Miasto. 

4. Wlasciciele nieruchomosci obowi,!zani s,! do pozbywania siy odpadow komunalnych z terenu 
nieruchomosci w sposob systematyczny, gwarantuj,!cy zachowanie czystosci i porZ<!dku na nieruchomosci. 

5. Odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuj,! mieszkancy, a powstaj'! 
odpady komunalne musZ<! bye usuwane okresowo, tak cZysto, aby worki i pojemniki do ich zbierania 
nie przepelnialy siy, w terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym, jednak nie rzadziej niz raz na 
miesi,!c. 

§ 11. Ustala siy czystotliwosci i sposob pozbywania siy odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci 
zamieszkalej oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego: 

I) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - zbierane w okresie od kwietnia do paidziernika 
nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie w pozostalych miesi,!cach 1 raz w miesi,!cu, zgodnie 
z harmonogramem ; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomaterialowe, szklo zgodnie z harmonogramem - jeden raz na miesi,!c; 

3) bioodpady - zbierane w okresie od kwietnia do paidziemika nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie 
w pozostalych miesi,!cach 1 raz w miesi,!cu, zgodnie z harmonogramem; 

4) odpady niebezpieczne, chemikalia nalezy gromadzie i przygotowae do odbioru w taki sposob, aby 
uniemozliwie lub ograniczye dostyp osob trzecich odbierane zgodnie z harmonogramem - dwa razy 
w roku; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane s<}, tak jak pozostale selektywnie zbierane odpady, bez 
umieszczania ich w workach zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku; 

6) odpady tekstyli6w i odziezy nalezy gromadzie w worku koloru czamego odbierane zgodnie 
z harmonogramem - dwa raz w roku; 

7) zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny odbierany jest, tak jak pozostale selektywnie zbierane odpady, 
bez umieszczania w worki zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub mozna dostarczyc do Punktu 
zbiorki zuZytego sprzytu elektrycznego i elektronicznego znajduj,!cego siy przy Urzydzie Gminy Nowe 
Miasto, ul. Apteczna 8; 

8) zuzyte opony odbierane S,! zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub nalezy pozostawie 
w punktach wymiany opon; 

9) zllZyte akumulatory odbierane 	S,! zgodnie z harmonogramem - dwa razy w roku lub naleZy oddae do 
punktu zajmuj,!cego siy ich sprzeda~; 



10) odpady budowlane i rozbiorkowe powstafe w wyniku drobnych prac remontowych naleZy gromadzie 
w worku koloru czamego, odbierane sll zgodnie z harmonogram - dwa raz w roku. 

II) przeterminowane leki motna dostarczye do specjalistycznych pojemnikow znajdujllcych siy waptekach: 
ul. Glowny Rynek 12 i ul. Ciechanowska 7Sb - odbior z punkt6w raz na kwartal; 

12) zuZyte baterie motna dostarczye do oznakowanych pojemnik6w usytuowanych w polac6wkach 
oswiatowych i w budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto - odbi6r z punkt6w dwa raz w roku; 

13) odpady niekwalifikujllce siy do odpad6w medycznych powstalych w gospodarstwie wyniku przyjmowania 
produktow leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, 
w szczeg61nosci zutyte igly i strzykawki nalety wydzielie ze strumienia odpad6w komunalnych i motna 
dostarczye do specjalistycznego pojemnika zlokalizowanego w przy budynku Urzydu Gminy Nowe Miasto, 
ul. Apteczna 8 - odbi6r z punktu dwa raz w roku. 

14) opr6tnianie koszy ulicznych z parkow i przystank6w nastypuje z cZystotliwoscill nie rzadziej nit dwa razy 
na tydzien; 

15) oprotnianie pojemnik6w przeznaczonych na selektywnll zbiorky odpadow, stojllcych na terenach 
przeznaczonych do utytku publicznego nie rzadziej niz raz na miesillc. 

§ 12. Ustala siy nastypujllcll czystotliwosci i spos6b pozbywania siy nieczystosci cieklych z terenu 
nieruchomosci: 

I) Opr6i:nianie zbiomik6w bezodplywowych i oczyszczalni przydomowych odbywa siy na podstawie 
zam6wienia wlaSciciela nieruchomosci zlozonego do podmiotu uprawnionego, z kt6rym podpisal umowy; 

2) Pozbywanie siy nieczystosci cieklych nastypuje w spos6b systematyczny nie dopuszczajllc do 
przepelnienia siy zbiomikow bezodplywowych, gwarantujllc zachowanie czystosci i porzlldku na terenie 
nieruchomosci nie rzadziej niz raz na p61 roku; 

3) CZystotliwose opr6zniania z osad6w sciekowych zbiomikow oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacj i nie rzadziej niz raz na rok. 

Rozdzial5. 

lone wymagania wynikaj~ee z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. I. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady oraz pozostalosci z sortowania 
i pozostalosci po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu niesegregowanych (zmieszanych) odpadow 
komunalnych przeznaczonych do skladowania mogll bye zagospodarowane wy1llcznie w instalacji komunalnej. 

2. W przypadku braku mocy przerobowych instalacji komunalnej lub jej awarii odpady powinny bye 
przekazane do instalacji wskazanej jako zastypcza. 

3. W ramach realizacji wymagan wynikajllcych z Wojew6dzkiego Planu Gospodarki Odpadami okresla siy 
nastypujllce kierunki dzialan w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadow komunalnych i zmniejszanie 
ilosci wytwarzanych odpad6w, a nastypnie odzyskiwanie surowcow i ponowne wykorzystanie odpad6w. 

4 . Gmina prowadzie bydzie dzialania majllce na celu: 

1) zwiykszenie wiedzy mieszkanc6w gminy w zakresie zapobiegania powstawania odpadow oraz selektywnej 
zbi6rki odpad6w; 

2) upowszechnienie zagospodarowania odpad6w ulegajllcych biodegradacji, ze szczeg61nym uwzglydnieniem 
bioodpad6w, poprzez ich kompostowanie. 


Rozdzial6. 


Obowi~ki osob utrzymuj~eyeh zwierz~ta domowe maj~ee na eelu oehron~ przed zagroreniem lub 

uei~zliwosci~ dla ludzi oraz przed zanieezyszezeniem terenow przeznaezonyeh do wspolnego uZytku 

§ 14. Osoby utrzymujllce zwierzyta domowe sll zobowi~ne do zachowania srodkow ostroznosci, 
zapewniajllcych ochrony przed zagrozeniem lub uciqi:liwoscill dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow 
przeznaczonych do wsp61nego uzytku . 

§ 15. Do os6b utrzymujllcych zwierzyta domowe naleZy: 



I) zapewnienie sta1ego i skutecznego dozoru; 

2) zapobieganie ich wydostaniu sit( w spos6b niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania; 

3) wyprowadzanie psa na smyczy na terenach przeznaczonych do wsp61nego uzytku, a psa, nale4cego do 
rasy uznawanej za agresywn,! oraz zachowuj,!cego sit( w spos6b agresywny w stosunku do ludzi i innych 
zwierz!lt, na smyczy i w kagancu; 

4) zwolnienie, przez wlasciciela psa ze smyczy na terenie nieruchomosci moze miee miejsce w sytuacji, gdy 
nieruchomose jest ogrodzona w spos6b uniemozliwiaj,!cy psu jej opuszczenie; 

5) natychmiastowe usuwanie przez wlascicieli zanieczyszczen pozostawionych przez zwierzt(ta domowe 
w obiektach ina innych terenach przeznaczonych do uzytku wsp61nego, a w szczeg6Lnosci na chodnikach, 
jezdniach, pJacach, parkingach, terenach zielonych; nieczystosci te, umieszczone w szczelnych, 
nieulegaj,!cych szybkiemu rozkladowi torbach, mog,! bye deponowane w komunalnych urz,!dzeniach do 
zbierania odpad6w, postanowienie to nie dotyczy os6b niewidomych, korzystaj'!cych z ps6w 
przewodn ik6w. 

Rozdzial7. 


Wymagania utrzymywania zwierz~t gospodarskich na terenacb wyl~czonycb z produkcji rolniczej, 


w tym takZe zakaz icb utrzymywania na okreslonych obszaracb lub w poszczegolnycb nierucbomosciacb 


§ 16. 1. Zakaz utrzymywania zwierZ'!t gospodarskich dotyczy zwartych teren6w, zajytych przez 
budownictwo jednorodzinne, domki letniskowe i inne nieruchomosci wykorzystywane na cele rekreacyjno
wypoczynkowe, instytucje uzytecznosci publicznej, centra hand lowe i hotele. 

2. Na pozostalych terenach wyl,!czonych z produkcji rolniczej dopuszcza sit( utrzymywanie zwierz<!t 
gospodarskich przy zachowaniu nastt(puj,!cymi warunkow: 

I) posiadania budynk6w gospodarskich przeznaczonych do chowu zwierz'!t, spelniaj,!cych wymogi okreslone 
w odrybnych przepisach; 

2) osoby utrzymuj,!ce zwierzt(ta gospodarskie s,! zobowi£!zane do humanitamego traktowania ich oraz 
przestrzegania przepisow sanitamych i epidemiologicznych w tym zakresie; 

3) gromadzie i usuwae nieczystosci ciekle, kt6re nie S,! obomikiem i gnojowk,!, w spos6b przewidziany dla 
nieczystosci cieklych; 

4) skladowae obomik w odleglosci co najmniej 25 m od linii rozgraniczaj,!cej drogi publicznej, na terenie 
plaskim, tak by odcieki nie mogly przedostawae sit( na teren s,!siednich nieruchomosci; 

5) przeprowadzie deratyzacje pomieszczen, w kt6rych prowadzona jest hodowla zwierz<!t zgodnie 
z postanowieniami § 17 niniejszego Regulaminu. 

Rozdzial8. 

Wyznaczanie obszarow podlegaj~cycb obowi~zkowej deratyzacji i terminow jej przeprowadzania 

§ 17. I. Wyznacza sit( obszary podlegaj,!ce przeprowadzeniu deratyzacji: 

I) miejsca gromadzenia odpadow komunalnych, korytarze piwniczne, studzienki przyl,!czy wodoci,!gowych 
lub kanalizacyjnych; 


2) budynki, w kt6rych utrzymywane s,! zwierzt(ta gospodarskie; 


3) obiekty zbiorowego zywienia. 


2.Deratyzacjy nalezy przeprowadzie jeden raz w roku w okresie jesiennym (od dnia 01 wrzesnia do 
30 wrzesnia). 

3. Na obszarach, na ktorych nie wyznacza sit( obowi¢owej deratyzacji, deratyzacjt( naleZy 
przeprowadzie w przypadku wyst,!pienia popuJacji gryzoni. 



Rozdzial9. 


Wymagania dotycz~ce kompostowania bioodpadow stanowi~cych odpady komunalne 


w kompostownikach przydomowycb na terenie oieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi 


jednorodzinnymi oraz zwolnienie wlascicieli takich oieruchomosci, w calosci lub w cz~sci, z 0 I>owi~zku 


posiadania pojemnika lub worka na te odpady 


§ 18. I. Na terenie nieruchomosci zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zaleca sit; 
kompostowanie bioodpad6w stanowi,!cych odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na 
potrzeby wlasne. 

2. WlaSciciele nieruchomosci, w przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpad6w stanowi,!cych 
odpady komunalne w kompostowniku przydomowym s,! w calosci zwolnieni z wyposatenia nieruchomosci 
w worki koloru br'!Zowego napisem "BIO" co oznacza, ze nie mog,! tej frakcji odpadu przekazywac w ramach 
systemu gminnego do odbioru sprzed nieruchomosci. WlaSciciele pozostatych nieruchomosci nie korzystaj'!cy 
z przydomowych kompostownik6w winni przekazae przedsit;biorcy bioodpady stanowi,!ce odpady komunalne 
w workach do tego przeznaczonych. 

3. Kompostowanie nie powinno powodowae uci,!zliwosci dla otoczenia i negatywnego oddzialywania na 
srodowisko, a umiejscowienie kompostownika powinno bye zgodne z obowi,!zuj,!cymi przepisami prawa. 


