UCHWAŁA NR XXIV/100/2012
RADY GMINY OPORÓW
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Oporów”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984, Nr 153,
poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568; z 2004 r., Nr 102,
poz.1055, Nr 116 , poz.1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457;
z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567)
oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( t.j. z 2012 r., poz. 391 ) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kutnie Rada Gminy Oporów uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oporów.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/151/2006 Rady Gminy Oporów z dnia 17 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów” (Dz.
Urz. Woj. Łódzkiego Nr 106, poz. 848).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Józef Kuras
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/100/2012
Rady Gminy Oporów
z dnia 30 listopada 2012 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy regulamin, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Oporów dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych
urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy
uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach;
7) wyznaczania
obszarów
jej przeprowadzenia.

podlegających

obowiązkowej

deratyzacji

i terminów

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele
nieruchomości
obowiązani
zbierania następujących rodzajów odpadów:

są

do

prowadzenia

selektywnego

——————————————————————————————————————————————————————
Id: B6CD4F73-943E-4201-8661-08FACD02BEB7. Podpisany
Strona 1

1) przeterminowanych leków i chemikaliów,
2) zużytych baterii i akumulatorów,
3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
6) zużytych opon,
7) odpadów zielonych,
8) papieru i tektury,
9) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego,
10) tworzywa sztucznego,
11) opakowań wielomateriałowych,
12) metali,
13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych
ulegających biodegradacji,
14) niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego:
1) jeśli powstały w godzinach nocnych – w godzinach rannych, nie później niż do godziny 8 rano;
2) jeśli powstały w godzinach od 800 do 2200 – nie później niż 2 godziny od momentu
ich powstania.
2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych
na nieruchomości służących do użytku publicznego, właściciele nieruchomości mają obowiązek
posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
§ 4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz naprawa pojazdów samochodowych
poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego;

powstających

ścieków

do kanalizacji

2) dokonywania tych czynności na utwardzonych częściach nieruchomości.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemnikówi ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe, o pojemnościach:
a) 120 litrów,
b) 240 litrów,
c) 1100 litrów,
d) 2500 litrów.
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2) pojemniki na odpady komunalne segregowane, przeznaczone do zbierania odpadów z obszarów
zabudowy wielorodzinnej, odpowiednio oznakowane w stosunku do rodzaju odpadów
selektywnie zbieranych, o pojemnościach:
a) 240 litrów – odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające
biodegradacji)
b) 240 litrów – szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe,
c) 240 litrów – tzw. frakcja sucha: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
papier oraz karton,
d) 240 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.
3) pojemniki na odpady komunalne segregowane, przeznaczone do zbierania odpadów
segregowanych w obszarach zabudowy jednorodzinnej, o pojemnościach:
a) pojemnik 120 litrów albo worek żółty 120 litrów - tzw. frakcja sucha: tworzywa
sztuczne,metale, opakowania wielomateriałowe, papier oraz karton,
b) pojemnik 120 litrów albo worek zielony 120 litrów - szkło, w tym szkło bezbarwne oraz
szkło kolorowe,
c) pojemnik 120 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania;
4) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe zlokalizowane na drogach
publicznych o pojemności od 20 litrów do 80 litrów.
2. Pojemniki na niesegregowane odpady komunalne pozostałe
segregowane, mają być rozmieszczone na terenie nieruchomości.

i odpady

komunalne

3. Pojemniki na niesegregowane odpady komunalne, mają być rozmieszczone na drogach
publicznych w ilościach uzależnionych częstotliwością ruchu pieszego.
4. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić
przepisy § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz.
690 z póź.zm.).
5. Pojemniki, o których mowa w ust.1, poddaje się obligatoryjnie czyszczeniu i myciu
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji nie rzadziej niż raz na rok.
§ 6. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, w obszarach zabudowy jednorodzinnej
minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, w zależności od liczby zamieszkujących
je osób:
1) od 1 osoby do 4 osób – 120 litrów;
2) od 5 osób do 8 osób – 240 litrów;
3) od 9 osób do 12 osób – 360 litrów;
4) powyżej 12 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemności
podane w pkt 1-3.
2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości w obszarach zabudowy jednorodzinnej minimalną
pojemność pojemników oraz pojemność worków do zbierania segregowanych odpadów,
w zależności od liczby zamieszkujących osób:
1) od 1 osoby do 8 osób:
a) 120 litrów - tzw. frakcja sucha: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
papier oraz karton,
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b) 120 litrów - szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe,
c) 120 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.
2) od 9 osób:
a) 240 litrów - tzw. frakcja sucha: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
papier oraz karton,
b) 240 litrów - szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe,
c) 240 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.
3. Ustala się dla właścicieli nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej, minimalną
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych,
a także niesegregowanych odpadów komunalnych pozostałych, w zależności od liczby
zamieszkujących osób:
1) do 15 osób:
a) 480 litrów - niesegregowane odpady komunalne pozostałe,
b) 480 litrów – odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe oraz
odpady zielone
c) 480 litrów – szkło, w tym szkło bezbarwne i kolorowe,
d) 480 litrów – tzw. frakcja sucha: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
papier oraz karton,
e) 480 litrów - pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania.
2) powyżej 15 osób – odpowiednio do liczby zamieszkałych osób, uwzględniając pojemność
podaną w pkt 1.
§ 7. Odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające
biodegradacji) w obszarach zabudowy jednorodzinnej zagospodarowane będą w przydomowych
kompostownikach i wykorzystywane na własne potrzeby.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych
do użytku publicznego
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na 8 tygodni.
3. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się segregowanych odpadów
komunalnych:
a) w zabudowie jednorodzinnej:
- pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,
- szkła bezbarwnego i kolorowego nie rzadziej niż raz na kwartał.
- tzw. frakcji suchej: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier
oraz karton nie rzadziej niż raz na kwartał.
b) w zabudowie wielorodzinnej:
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- odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji)
na zgłoszenie telefoniczne,
- pozostałe zmieszane odpady komunalne, resztki z sortowania nie rzadziej niż raz na 8 tygodni,
- szkła bezbarwnego i kolorowego nie rzadziej niż raz na kwartał.
- tzw. frakcji suchej: tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier
oraz karton nie rzadziej niż raz na kwartał.
§ 9. 1. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie do tego przeznaczonym pojemniku
w aptece, która przystąpi do ich zbierania na podstawie porozumienia z Gminą lub w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów wskazanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Oporów:
2. Odbiór przeterminowanych leków odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w roku.
3. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy umieszczać
w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach w punkcie zbierania odpadów wskazanym na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oporów.
§ 10. Zużyte baterie winny być wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych i przekazane
do specjalistycznych pojemników znajdujących się w Urzędzie Gminy Oporów, sklepach
zlokalizowanych na terenie Gminy Oporów.
§ 11. 1. Zużyteakumulatory należy umieszczać wyłącznie w punktach do tego wyznaczonych,
zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2009r. , Nr 79,
poz. 666 z póź. zm.) oraz w punktach selektywnej zbiórki odpadów wskazanych przez Gminę
Oporów na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oporów.
2. Odbiór zużytych akumulatorów odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w roku.
§ 12. 1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy umieszczać wyłącznie w punktach
do tego wyznaczonych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z póź. zm.) oraz w punktach selektywnej
zbiórki odpadów wskazanych przez Gminę Oporów na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej Gminy Oporów.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany od właścicieli nieruchomości
nie rzadziej niż raz w roku.
3. Miejsce, termin i sposób zbierania zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oporów.
§ 13. 1. Odpady wielkogabarytowe będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w roku.
2. Miejsce, termin i sposób zbierania zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oporów.
3. W każdym czasie właściciel nieruchomości może zamówić odpłatny odbiór odpadów
wielkogabarytowych z miejsca przez niego wskazanego.
§ 14. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz
w roku.
2. Miejsce, termin i sposób zbierania zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oporów.
3. W każdym czasie właściciel nieruchomości może zamówić odpłatny odbiór odpadów
budowlanych i rozbiórkowych z miejsca przez niego wskazanego.
§ 15. 1. Zużyte opony będą odbierane od właścicieli nieruchomości raz w roku.
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2. Miejsce, termin i sposób zbierania zostaną podane do wiadomości właścicieli nieruchomości
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oporów.
3. W każdym czasie właściciel nieruchomości może zamówić odpłatny odbiór zużytych opon
z miejsca przez niego wskazanego.
§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń
do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujących zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej, obowiązani
są odpady, o których mowa w § 2 pkt 8 – 14, zbierać i gromadzić w pojemnikach lub odpowiednich
workach foliowych. Zgromadzone odpady podlegają odbiorowi przez odbiorcę odpadów.
2. W dniu odbioru odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości z obszarów zabudowy
jednorodzinnej, winien zapewnić możliwość dostępu do pojemnika (worka) umieszczając go poza
ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości z obszarów zabudowy wielorodzinnej,
są odpady, o których mowa w § 2 pkt 7 – 14, zbierać i gromadzić w pojemnikach.

obowiązani

2. Zgromadzone odpady podlegają odbiorowi przez odbiorcę odpadów.
3. Miejsca gromadzenia odpadów na terenach nieruchomości wymienionych w ust. 1 winny
umożliwiać swobodny dojazd do pojemników.
§ 19. 1. Obowiązkiem przedsiębiorstwa wywozowego jest przygotowanie i przekazanie
każdemu właścicielowi nieruchomości na każdy rok kalendarzowy harmonogramu wywozu
odpadów z terenu Gminy Oporów.
2. Przedsiębiorstwo wywozowe ma obowiązek dostarczenia do każdej nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej worków przeznaczonych na tworzywo sztuczne, metal, papier, karton
i opakowania wielomateriałowe oraz worków przeznaczonych na szkło.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 20. Właściciele nieruchomości w celu ograniczania ilości odpadów komunalnych obowiązani
są do minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
§ 21. 1. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji: kuchennych
i odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach.
2. Zagospodarowanie tych odpadów winno odbywać się zgodnie z zasadami kompostowania.
§ 22. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania
wybranych rodzajów odpadów.
§ 23. Gmina będzie prowadziła działania w zakresie kampanii edukacyjnej, która ma na celu
zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, zwłaszcza odpadów nieulegających biodegradacji.
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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
§ 24. 1. Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i ponoszą pełną
odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują i szkody przez nie wyrządzone.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy zobowiązani są trzymać je
na terenie swojej nieruchomości.
3. Wprowadzanie 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
dużych i olbrzymich bądź 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. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie
dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawienie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
wydostanie się psa na zewnątrz,
2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek,
obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten
zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
6. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy:
1) sprawowanie stałego i skutecznego dozoru nad posiadanymi zwierzętami;
2) utrzymanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych w sposób nie powodujący
uciążliwości dla pozostałych mieszkańców;
3) szczepienie ochronne zwierząt.
7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich
§ 25. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkami przestrzegania następujących zasad:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,
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3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór,
4) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne.
§ 26. 1. Zwłoki zwierzęce lub ich części należy niezwłocznie zgłosić firmie zajmującej się ich
odbiorem z terenu gminy w celu przewiezienia do zakładu zajmującego się utylizacją padłych
zwierząt.
2. Obowiązek określony w ust. 1 ciąży na posiadaczu zwłok zwierzęcych, a jeżeli posiadacza
takiego nie można ustalić na właścicielu lub użytkowniku gruntu, na którym znajduje się padłe
zwierzę.
3. Koła łowieckie w przypadku, kiedy zwierzę zostało zastrzelone w wyniku dokonywanych
łowów, zobowiązane są do jego uprzątnięcia.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 27. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na swój
koszt.
2. Deratyzację należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: I termin – od 15 marca
do 15 kwietnia, II termin – od 15 października do 31 października, w ilości i według instrukcji
stosowania danego preparatu (a także w innych terminach, w przypadku wystąpienia takiej
potrzeby).
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 28. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny zgodnie z art. 10 ust. 2 i ust. 2a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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