


Załącznik do Uchwały 
Rady Gminy w Ciepielowie

Nr XXXIV/183/2010
z dnia 26 lutego 2010 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
GMINY CIEPIELÓW

Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.
Ustala  się  szczegółowe  zasady  utrzymania  czystości  i  porządku  na terenie  Gminy

Ciepielów zwane dalej „Zasadami” w zakresie:
1. Utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Rodzaju urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, a także ich rozmieszczenia

oraz utrzymania.
3. Częstotliwości  i  sposobu  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  i  nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości.
4. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe i  hodowlane.           
5. Zasadach rozliczania usług i unieszkodliwiania odpadów.
6.   Realizacji  Programu Gospodarki Odpadami.

§ 2.
Zasady  obowiązują  właścicieli  nieruchomości,  mieszkańców  Gminy  Ciepielów,

osoby przebywające na jej terenie oraz podmioty uprawnione do wykonywania usług w
zakresie wywozu i unieszkodliwiania nieczystości stałych i  płynnych. 

§ 3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych zasadach stosuje się przepisy ustawy

z dnia 13 września 1996 roku o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr
132, poz. 622 z póź. zm.), oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

§ 4.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. nieczystościach  ciekłych –  należy  przez  to  rozumieć  ścieki  gromadzone
przejściowo
 w zbiornikach bezodpływowych.

2. zbiornikach bezodpływowych – instalacje i urządzenia techniczno – sanitarne
umożliwiające  gromadzenie  czystości  ciekłych  w  miejscach  ich  powstania
zorganizowany  odbiór  i  odprowadzanie  do  sieci  kanalizacyjnych  ścieków
dowożonych taborem asenizacyjnym posiadłości nieskanalizowanych znajdujących
się na terenie oczyszczalni ścieków;

3. firmach wywozowych –  należy przez  to rozumieć  zakłady będące  gminnymi
jednostkami  organizacyjnymi  lub  przedsiębiorców  posiadających  zezwolenie  na
prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych  lub
opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych.

4. odpadach  komunalnych –  rozumie  się  przez  to  odpady  powstające  w
gospodarstwach  domowych,  a  także  odpady  nie  zawierające  odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.

5. odpadach medycznych – rozumie się przez to odpady powstające w związku  
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń
naukowych zakresie medycyny.

6. odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne,
które nie mogą być umieszczone na składowisku, ze względu na swoje rozmiary i



masę,  
w  typowych  pojemnikach  na  odpady  (np.  meble,  wózki  dziecięce,  sprzęt
gospodarstwa domowego, deski, materace, itp.)

7. zwierzętach  domowych –  rozumie  się  przez  to  zwierzęta  tradycyjne
przebywające  wraz  z  człowiekiem  jego  domu  lub  innym  odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymane przez człowieka w charakterze jego towarzysza.

8. zwierzętach hodowlanych - należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymane w
celach hodowlanych i produkcyjnych.

9. właścicielach  nieruchomości –  rozumie  się  przez  to  także  współwłaścicieli,
użytkowników  wieczystych  oraz  jednostki  organizacyjne  i  osoby  posiadające
nieruchomości  w  zarządzie  lub  użytkowaniu,  a  także  inne podmioty  władające
nieruchomością.

Rozdział  II
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz

obowiązki właścicieli i użytkowników nieruchomości.

§ 5.
Właściciel nieruchomości obowiązany jest do:
1. utrzymania czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego

estetycznego nieruchomości,
2. zbierania powstałych na terenie nieruchomości  odpadów komunalnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3. gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
4. pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz

nieczystości  ciekłych  w  sposób  zgodny  z  przepisami  ustawy  i  przepisami
odrębnymi.

5. uprzątania  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości
służących do wspólnego użytku oraz chodników położonych wzdłuż nieruchomości,

6. usuwania śnieżnych nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji.

§ 6.
1. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie

śniegu  w  miejsce  niepowodujące  zakłóceń  w  ruchu  pieszych  lub  pojazdów  
w  podjęciu  działań  usuwających  lub  co  najmniej  ograniczających  śliskość
chodnika.

2. Zakazuje się zagarniania śniegu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i
z jezdni na chodnik.

§ 7.
Właściciel nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do

obiektu publicznego mają obowiązek ustawiania na tych terenach lub obiektach koszy na
śmieci i systematycznego ich opróżniania oraz utrzymania terenu w  czystości.

§ 8.
W przypadku utrzymania istniejących bądź organizowania nowych ogólnodostępnych

placów zabaw należy uwzględnić następujące wytyczne:
1. Na placach zabaw powinny być zamieszczone informacje o zakazie wprowadzania

zwierząt,
2. Plac zabaw powinien być ogrodzony,
3. Piasek powinien pochodzić z wiadomego źródła,
4. Piaskownice powinny być zamykane bądź przykrywane.

§9.
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania

się:



1. umieszczania  w  pojemnikach  na  odpady  komunalne:  śniegu,  lodu,  żużla  
i popiołu oraz odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, a także
odpadów medycznych i weterynaryjnych,

2. spalania odpadów w pojemnikach oraz koszach na śmieci,
3. spalania  odpadów  niebezpiecznych  na  powierzchni  ziemi,  oraz  w  instalacjach

grzewczych budynków,
4. stosowania  środków  chemicznych  szkodliwych  dla  środowiska  przy  usuwaniu

śniegu i lodu,
5. mycia  pojazdów  mechanicznych,  jeżeli  powstające  ścieki  nie  są  gromadzone  

w szambach lub nie są odprowadzane do kanalizacji zbiorczej,
6. wykonywania  poza  specjalistycznymi  warsztatami  napraw  pojazdów

mechanicznych,  związanych  z  powstawaniem  odpadów  niebezpiecznych,  np.
wymiana olejów, smarów, płynów chłodniczych i hamulcowych, amortyzatorów i
samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych. Zakaz nie dotyczy doraźnych napraw
wynikających z bieżącej eksploatacji pojazdu, niemających negatywnego wpływu
na środowisko oraz stan porządku i czystości,

7. zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń i innych podobnych obiektów
stanowiących własność komunalną poprzez naklejanie plakatów, reklam, pisania
haseł bądź wykonywania rysunków bez zgody zarządzającego obiektem,

8. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
9. składowania i spalania odpadów jakimi są: ubrania, obuwie, plastiki, opony.

Rozdział  III
Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 10.
1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości muszą być gromadzone 

w  urządzeniach  odpowiadających  wymaganiom  określonym  w  niniejszym
regulaminie, a w stosunku do odpadów płynnych – wymaganiom wynikającym z
przepisów odrębnych a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo
budowlane,

2. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady z działalności gospodarczej, to
muszą  być  gromadzone  w  sposób  wyodrębniony  od  odpadów  komunalnych.
Zasady ich usuwania określają przepisy odrębne.  Obowiązek ten dotyczy także
odpadów płynnych pochodzących z tego rodzaju działalności.

3. Opróżnianie  koszy  w  parkach,  przystankach  odbywać  się  będzie  na  zlecenie
urzędu.

§ 11.
1. Odpady  niebezpieczne  powstające  w  obiektach  użyteczności  publicznej  należy

gromadzić  w  oddzielnych  pojemnikach  spełniających  warunki  określone  w
niniejszym  regulaminie.  Ich  odbiór  winien  następować  wg  ustalonego
harmonogramu z wyznaczonych punktów odbioru.

2. Szczegółowe  zasady  gromadzenia  i  unieszkodliwiania  odpadów  medycznych
powstających  w  związku  z  prowadzoną  na  terenie  danej  nieruchomości
działalnością  gospodarczą  w  zakresie  usług  medycznych  lub  weterynaryjnych
określają odrębne przepisy.

§ 12.
1. Powstające na terenie nieruchomości odpady powinny być gromadzone w sposób

wyselekcjonowany w systemie pięciu worków.
2. Obsługa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

a)  nie rzadziej jak raz w miesiącu bezpośrednio z gospodarstw domowych i
budynków  indywidualnych  stałe  odpady  bytowe  i  odbiór  odpadów
wyselekcjonowanych tj. w 5 workach plastikowych kolorowych z napisami;
- biały worek (metal, złom)
- zielony worek (szkło białe i kolorowe)



- niebieski worek (makulatura, tekstylia)
- żółty worek (plastik)
- czarny worek (pozostałe odpady nie nadające się do ponownego wykorzystania
jako surowce wtórne)
b)  (odpady  niebezpieczne  /świetlówki,  akumulatory,  baterie/  –  opakowania  po
środkach ochrony roślin odpady elektryczne i elektroniczne zawierające PCB),
c)  2-raz  w  miesiącu  bezpośrednio  z  gospodarstw  odpady  bytowe  wraz  z  ich
transportem na składowisko poza teren gminy Ciepielów,
d) 1-raz na kwartał bezpośrednio z gospodarstw odpady niebezpieczne wraz z ich
transportem i utylizacją dokonaną przez firmy z którymi firma odbierająca zawarła
odpowiednie umowy,
d)  dwukrotnie  w  ciągu  roku  (okresy  przedświąteczne)  zbiórkę  odpadów
komunalnych  tzw.   „wielkogabarytowych‘’  wg  harmonogramu  uzgodnionego  z
samorządem gminy,
e)  dwa  razy  w  roku   odbiór  wszystkich  odpadów  w  ramach  tzw.  „Sprzątania
świata”,
f)  pojemniki  1100  litrów  przeznaczone  na  stłuczkę  szklaną  oraz  odpady
niebezpieczne  (baterie  i  akumulatory)  deponowane  w  pojemnikach   do  nich
przykręcanych opróżnianych w miarę potrzeb, ustawionych na terenie całej gminy.
g) obsługa jednostek podległych gminie w zakresie odbioru odpadów komunalnych
i niebezpiecznych wg pkt. 3.2 i 3.2.2 SIWZ
h)  na zgłoszenie  – gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe, przepracowane
oleje.

3. Pojemniki  lub  worki  powinny  być  ustawione  w  miejscach  zadaszonych,
zabezpieczonych przed zbieraniem się w nich wody opadowej lub śniegu.

4. W przewidzianym terminie zbiórki  przez  firmę wywozową,  pojemniki  lub worki
należy przygotować do odbioru w miejscach widocznych i łatwo dostępnych.

§ 13.
Właściciel  nieruchomości  niekorzystający  z  usług  firmy  wywozowej  winien

posiadać pokwitowanie potwierdzające faktyczne złożenie odpadów na wysypisku.

W  zakresie  gromadzenia  odpadów  ciekłych  na  nieruchomości,  która  nie  jest
przyłączona  do  sieci  kanalizacyjnej,  właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do
wyposażenia jej w zbiornik /bezodpływowy, szambo/.

§ 14.
Powstające na terenie nieruchomości  odpady roślinne powinny być gromadzone

oddzielnie  oraz  przekazane  do  kompostowni  odpadów.  Z  obowiązku  zwolnieni  są
właściciele  nieruchomości  dokonujący  kompostowania  we  własnym  zakresie  bądź
używający drewno do celów energetycznych.

§ 15.
Nieczystości  ciekłe  muszą  być  usuwane  z  nieruchomości  z  częstotliwością  i  w

sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.

§ 16.
Właściciel nieruchomości przy pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości

odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy 
i  przepisami  odrębnymi,  obowiązany  jest  do  udokumentowania,  w  formie  umowy
korzystania z usług wykonanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub
przedsiębiorcę  posiadającego  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania
zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych,  przez  okazanie  takiej
umowy i dowodów płacenia za te usługi.



§  17.
Właściciel  nieruchomości,  który  do  oczyszczania  pochodzących  z  jego  terenu

nieczystości  płynnych  zastosował  lokalne  urządzenia  oczyszczające  o  potwierdzonej
odpowiednimi  atestami  skuteczności  działania  może,  dla  spełnienia  wymogu
udokumentowania legalnego usunięcia odpadów, o którym mowa w § 16 przedstawić
pozwolenie  wodnoprawne  na  odprowadzanie  oczyszczonych  w  takich  urządzeniach
ścieków  bądź,  jeżeli  uzyskanie  takiego  pozwolenia  nie  jest  wymagane,  oficjalne
świadectwo  jakości  eksploatowanych  urządzeń  lub  opinię  biegłego  tą  jakość
stwierdzająca.

Rozdział IV
Urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów

§ 18.
1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie służące do gromadzenia odpadów

komunalnych  poprzez  zakup  takich  urządzeń,  wydzierżawienie  od  firmy
wywozowej lub w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub
innym podmiotem.

2. Jeżeli  usuwanie  odpadów  odbywa  się  umową  z  firmą  wywozową,  stosowane
urządzenia muszą odpowiadać wymaganiom stawianym przez tą firmę.

§ 19.
1. Odpady komunalne drobne mogą być gromadzone w kontenerach do tego celu

przeznaczonych lub w przypadku segregacji  odpadów w specjalnie oznaczonych
workach.

2. Pojemniki i worki na odpady mogą służyć wyłącznie do tego typu odpadów.
3. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady, oraz worki z wyselekcjonowanymi

odpadami należy ustawiać w miejscu wyodrębniony, dostępnym dla pracowników
podmiotu  uprawnionego  bez  konieczności  otwierania  wejścia  na  teren
nieruchomości  lub,  gdy  takiej  możliwości  nie  ma,  należy wystawiać je  w  dniu
odbioru,  zgodnie  
z harmonogramem, na chodniku lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

4. Szczelne  zbiorniki  bezodpływowych  nieczystości  ciekłych  lub  oczyszczalnia
przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób  umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.

5. Osoby  niezamieszkałe  stale  w  Ciepielowie  mogą  korzystać  z  WC  w  budynku
Urzędu Gminy w godzinach jej otwarcia.

§ 20.
1. Właściciel  nieruchomości  ma obowiązek utrzymania pojemników lub worków na

odpady  we  właściwym  stanie  sanitarnym  i  technicznym  oraz  w  przypadku
pojemników przynajmniej raz na kwartał dezynfekowanie.

2. Zabrania  się  gromadzenia  w pojemnikach na odpady  komunalne  śniegu,  lodu,
gruzu,  gorącego  popiołu,  żużla,  szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących,
wybuchowych,  przeterminowanych  leków,  zużytych  olejów,  resztek  farb,
rozpuszczalników,  lakierów  i  innych  odpadów niebezpiecznych  oraz  odpadów z
działalności gospodarczej.

3. Zabrania  się  spalania  jakichkolwiek  odpadów  komunalnych  (także  suchych
odpadów roślinnych) zarówno pojemnikach jak i na terenie otwarty

 § 21.
1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym

miejscu  na  terenie  nieruchomości,  w  sposób  nieutrudniający  korzystanie  
z  nieruchomości  przez  osoby  do  tego  uprawnione  i  usuwane  możliwie  jak
najszybciej,  w  terminach  uzgodnionych  firmą  wywozową  lub  podmiotem
prowadzącym zakład ich utylizacji. 



2. Odpady medyczne pochodzące z obiektów użyteczności publicznej, są gromadzone

w oddzielnych pojemnikach, hermetycznie zamkniętych, niedostępnych dla osób
niepowołanych oznakowanych w sposób jednoznacznie określający ich zawartość.

3. Odpady  komunalne  niebezpieczne,  a  także  grożące  skażeniem lub zakażeniem
oraz  inne  szczególnie  szkodliwe  dla  środowiska  są  gromadzone  w  odrębnych
pojemnikach.  Wymagania,  jakim powinny odpowiadać takie pojemniki  i  zasady
usuwania tych odpadów określają przepisy odrębne.

§ 22.
1. Dla  potrzeb  selektywnej  zbiórki  odpadów  stosuje  się  pojemniki  i  worki

odpowiadające warunkom określonym w niniejszym regulaminie.
2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych

warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie.

Rozdział  V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych nieczystości
ciekłych  z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku

publicznego.

§ 23.
1. Właściciele  nieruchomości  są  zobowiązani  do  zawarcia  umowy  z  podmiotem

uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych.
2. Właściciele  nieruchomości,  które  nie  są  podłączone  do  sieci  kanalizacyjnej,  są

zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na
opróżnianie  zbiornika  bezodpływowego  lub  oczyszczanie  osadnika  oczyszczalni
przydomowej.

3. Właściciel  nieruchomości  nie  może  dopuścić  do  przepełnienia  zbiornika  
i zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

4. Właściciele  punktów handlowych i  usługowych  poza budynkami  są  zobowiązani
usuwać odpady codziennie.

5. Organizatorzy  imprez  masowych  zobowiązani  są  do  zapewnienia  dostatecznej
ilości  toalet  w  stosunku  do  uczestników  /zgodnie  z  rozporządzeniem  Rady
Ministrów  w  sprawie  szczegółowych  warunków  i  sposobów  działania  służb
porządkowych organizatora imprezy masowej z dnia 10 marca 1998 r. Dz. U. 32
Nr 196/, a następnie do usuwania odpadów i opróżniania toalet przenośnych oraz
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 24.
1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania odbioru odpadów

komunalnych nieczystości ciekłych poprzez zawarcie umów i dowodów płacenia za
takie usługi oraz ich przechowywania przez okres 12 miesięcy od dnia wykonania
usługi.

Rozdział VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających degradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów
wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty

uprawnione.

§ 25.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

1. Do dnia 31 grudnia 2010 roku – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

2. Do dnia 31 grudnia 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 



3. Do dnia 31 grudnia 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Rozdział VII
Zasady rozliczania usług i unieszkodliwiania odpadów oraz opłaty związane 

z usuwaniem odpadów.

§ 26.
1.Ustala  się  następujące  ilości  stałych  odpadów  komunalnych  drobnych,

produkowanych przez jedna osobę w ciągu tygodnia:

a) 10 dm3 jako ilość podstawową, 

b) 5  dm3 dla  osób  zamieszkujących  na  nieruchomościach,  na  terenie,  których
prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów wraz z ich odbiorem przez firmę
wywozową  lub zakład utylizacji,  bądź  też  właściciele  prowadzą  kompostowanie
odpadów organicznych we własnym zakresie, albo oba te działania prowadzone są
jednocześnie, 

c) 5 dm3 na każdą z osób przebywających na terenie szkoły każdego typu,

d) 2 dm3 na każda osobę przebywającą na terenie przedszkoli,

e) 5 dm3 na każdego pracownika zatrudnionego w obiekcie biurowym.

§ 27.
1. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników i worków na odpady

drobne na nieruchomościach:

a) na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien znajdować się zestaw worków do
selektywnej zbiórki odpadów,

b) na nieruchomościach obejmujących budynki wielo mieszkaniowe, biurowe lub inne
służące przebywaniu większej ilości osób, łącznie objętość pojemników może się
różnić o 1/10 w stosunku do objętości wyliczonej zgodnie z zasadami określonymi
w § 25 niniejszego regulaminu

§ 28.
1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów

lub usunięcia ich we własnym zakresie.
2. Właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  do  pobierania,  przechowywania  

i okazywania na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku 
z  póź.  zm.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy,  dowodów
usunięcia  ustalonej  ilości  odpadów  w  sposób  zgodny  z  postanowieniami  tejże
ustawy.

3. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  udzielenia  firmie  wywozowej
informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwaniu odpadów w sposób
zgodny z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie.

Rozdział VIII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i   hodowlane.

§ 29.
Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania

środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem, lub uciążliwością dla
ludzi, oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.

§ 30.



1. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych, lub
na  ogrodzonych  nieruchomościach,  zabezpieczonych  przed  wydostaniem  się
zwierząt na zewnątrz.

2. W przypadku  utrzymywania  psa  na  terenie  nieruchomości,  na jej  ogrodzeniu  
w miejscu widocznym należy umieścić tabliczkę ostrzegawczą z napisem „uwaga
pies”.

§ 31.
Osoby utrzymujące psy są zobowiązane:

1. Poddawać  psa  obowiązkowemu corocznemu szczepieniu  ochronnemu przeciwko
wściekliźnie.

     2.  Poddawać psa obserwacji w przypadku skaleczenia lub pogryzienia człowieka na
warunkach określonych przez lekarza weterynarii.

2. Padłe  zwierzęta  dostarcza się  do zakładu utylizacyjnego.

§ 32.
1. Na tereny użyteczności publicznej i tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy

mogą być wyprowadzane  tylko na smyczy,  a w przypadku psów agresywnych
również w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, kaganiec
właściciel zapewnia kontrolę nad jego zachowaniem.

2. Przewożenie  zwierząt  środkami  komunikacji  publicznej  jest  możliwe  tylko  na
zasadach określonych przez przewoźnika.

§ 33.
Zakazuje się wyprowadzania psów:
1. Na  tereny  i  do  obiektów  użyteczności  publicznej,  jeżeli  taki  zakaz  wynika  

z  wyraźnego  oznakowania  dokonanego  przez  właściciela  nieruchomości  lub
obiektu, 

2. Do piaskownic oraz innych terenów i urządzeń służących do zabawy dla dzieci,
3. Na tereny plaż i kąpielisk.

§ 34.
Osoby  utrzymujące  zwierzęta  domowe  są  zobowiązane  do  usuwania

zanieczyszczeń  spowodowanych  przez  te  zwierzęta  z  obiektów  i  innych  terenów
przeznaczonych  do  wspólnego  użytku,  a  w  szczególności  z  ulic,  chodników,  placów,
terenów zieleni i klatek schodowych.

§ 35.
W  budynkach  wielorodzinnych  oraz  w  gęstej  zabudowie  jednorodzinnej

(szeregowa, bliźniacza oraz wolnostojąca na działkach o powierzchni do 500 m2) zabrania
się  utrzymywania  zwierząt   domowych,  w  tym  drobiu  hodowlanego,  w  sposób
stwarzający znaczne uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności prowadzenia hodowli
psów, kotów i gołębi. Zakazuje się chowu i utrzymania zwierząt hodowlanych w obrębie
stref bezpośrednich ujęć wody dla gminy.

Rozdział  IX
Obowiązek deratyzacji

§ 36.
1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają:

a) obszary zabudowy wielorodzinnej
b) budynki użyteczności publicznej,
c) placówki gastronomiczne, zakłady produkcyjne żywności, placówki handlu

artykułami spożywczymi,
d) tereny składowania odpadów.



2. Termin przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt w uzgodnieniu z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym poprzez rozplakatowanie
zarządzenia w tej sprawie.

3. W przypadku występowania gryzoni deratyzację należy przeprowadzić doraźnie.

Rozdział  X
Realizacja Programu Gospodarki  Odpadami.

§ 37.
Na terenie Gminy Ciepielów realizowany jest Program Gospodarki Odpadami

Komunalnymi Celem Programu jest:
a) minimalizacja odpadów (aktywna edukacja, rozpowszechnianie zasad czystej
produkcji,
b) objęcie odbiorem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy,
c) odzysk surowców  wtórnych,
    - w zabudowie jednorodzinnej,
    - w zabudowie wielorodzinnej ,
    - wśród podmiotów gospodarczych ,
d) prowadzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych,   
    - kompostownie przydomowe na terenach wiejskich,
e) promowanie selektywnej zbiórki odpadów,
f) odbiór odpadów niebezpiecznych i problemowych,
g) eksploatacja składowiska odpadów komunalnych.
 

Rozdział  XI
Postanowienia końcowe

§ 38.
Zasady  wykorzystywania  i  unieszkodliwiania  odpadów niebezpiecznych  regulują

odrębne przepisy.
§ 39.

Podmiot  świadczący  usługi  w  zakresie  odbioru  odpadów  komunalnych  i
nieczystości  płynnych  jest  zobowiązany  do  udzielania  Wójtowi  i  osobom  przez  niego
upoważnionym informacji, o których mowa w art. 9a ustawy.

§ 40.
Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie 

z 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 ze zm.)


