U C H W A L A Nr XXVII/151/2013
RADY GMINY BRUDZEW
z dnia 31 stycznia 2013r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy Brudzew
Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci
i porz^dku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 391, Dz.U. z 2011. Nr 152, poz. 897,
Dz.U. z 2012r. poz.951, Dz.U. z 2013r. poz. 21), po zasi?gni?ciu opinii Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitamego w Turku, Rada Gminy Brudzew uchwala:

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ^DKU
NA TERENIE GMINY BRUDZEW
Rozdzial I
Postanowienia ogolne
§ 1. Uchwala okresla szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy
Brudzew w zakresie okreslonym przepisami ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu
czystosci i porz^dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) dotycz^ce:
1) wymagah w zakresie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie niemchomosci
obejmuj^cych:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadow
komunalnych,
w
tym
powstaj^cych
w
gospodarstwach
domowych
przeterminowanych lekow i chemikaliow, zuzytych baterii i akumulatorow,
zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadow
wielkogabarytowych, odpadow budowlanych i rozbiorkowych oraz zuzytych opon,
a takze odpadow zielonych,
b) uprz^tanie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeh z cz?sci niemchomosci
sluz^cych do uzytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie niemchomosci oraz na drogach publicznych, wamnkow
rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitamym,
porz^dkowym i technicznym, przy uwzgl?dnieniu:
a) sredniej ilosci odpadow komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych
b^dz w innych zrodlach,
b) liczby osob korzystaj^cych z tych pojemnikow;
3) czestotliwosci i sposobu pozbjrwania si? odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych
z terenu niemchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego;
4) innych wymagan wynikaj^cych z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiazkow osob utrzymuj^cych zwierz?ta domowe, maj^cych na celu ochron? przed
zagrozeniem lub uci^zliwosci^ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow
przeznaczonych do wspolnego uzytku;
6) wymagan utrzymywania zwierz^t gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji
rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach
lub w poszczegolnych niemchomosciach;
7) wyznaczania
obszarow
podlegaj^cych
obowi^zkowej
deratyzacji
i
terminow
jej przeprowadzania.
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§ 2. Ilekroc w uchwale jest mowa o:
1) „ustawie" - nalezy przez to rozumiec ustaw? z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu
czystosci i porz^dku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391ze zm.);
2) „regulaminie" - - nalezy przez to rozumiec regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na
terenie gminy Brudzew;
3) „harmonogramie" - nalezy przez to rozumiec harmonogram odbiom odpadow komunalnych
na terenie Gminy Brudzew, dostarczony przez Przedsi?biorc? wlascicielowi niemchomosci
zamieszkalej, uwzgl^dniaj^cy zapisy regulaminu; ponadto zostanie on podany do
wiadomosci publicznej w sposob zwyczajowo przyj?ty tj. przez wywieszenie na tablicy
ogloszen w Urz^dzie Gminy Bmdzew i tablicach ogloszeh w solectwach polozonych na
terenie Gminy Bmdzew oraz przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.
4) „przedsi?biorcy" - nalezy przez to rozumiec podmiot wpisany do rejestm dzialalnosci
regulowanej, ktorego przedmiotem dzialalnosci jest odbior odpadow komunalnych
z terenu niemchomosci;
5) „Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych"- nalezy przez to
rozumiec zlokalizowane na terenie gminy, specjalnie w tym celu przygotowane i
wyposazone miejsce, do ktorego wlasciciele niemchomosci zamieszkalych b^d^ mogli
przekazywac wysegregowane odpady komunalne o ktorych mowa w §12 i §14 regulaminu.
Rozdzial II
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie niemchomosci
i na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego
§ 3. 1. Wlasciciele niemchomosci polozonych na terenie gminy Bmdzew zapewniaj^ utrzymanie
niemchomosci w czystosci i porz^dku, wykonuj^c obowi^zki wynikaj^ce z przepisow ustawy,
w szczegolnosci poprzez:
1) wyposazenie niemchomosci w pojemniki sluz^ce do zbierania odpadow komunalnych, o
ktorych mowa w rozdziale III regulaminu,
2) prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow:
a) papiem i tekstyliow;
b) tworzyw sztucznych oraz metali;
c) szkla i opakowah szklanych;
d) odpadow ulegaj^cych biodegradacji;
e) opakowan wielomaterialowych;
f) innych, zebranych w selektywny sposob odpadow komunalnych, w szczegolnosci:
baterii i akumulatorow, swietlowek, chemikaliow, w tym opakowan po chemikaliach,
przeterminowanych lekarstw, odpadow wielkogabarytowych, zuzytego sprz^tu
elektrycznego i elektronicznego, zuzytych opon, odpadow budowlanych
i rozbiorkowych;
g) oraz pozostalych (zmieszanych) odpadow komunalnych.
3) przekazywanie odpadow komunalnych, w tym zebranych selektywnie przedsi^biorcy oraz
do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych - przypadku
wlascicieli niemchomosci zamieszkalych, na zasadach okreslonych niniejszym
regulaminem;
4) usuwanie z cz^sci niemchomosci sluz^cych do uz5^ku publicznego, sniegu, biota, lodu oraz
innych zanieczyszczeh stwarzaj^cych zagrozenie;
5) uprz^tni^cie biota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeh z chodnikow polozonych wzdluz
niemchomosci, przy czym za taki chodnik uznaje si? wydzielon^ cz^sc drogi publicznej
sluz^c^ dla mchu pieszego polozon^ bezposrednio przy granicy niemchomosci;
§ 4. 1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami dopuszcza si? wyl^cznie w miejscach
do tego dozwolonych:
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w szczelnych zbiomikach bezodplywowych, w szczegolnosci scieki takie nie mog^ bye
odprowadzone bezposrednio do zbiomikow wodnych lub do ziemi;
2) na terenach sluz^cych do uzytku publicznego tylko w miejscach do tego przystosowanych,
zgodnie z przepisami powszechnie obowi^zuj^cymi.
2. Drobne naprawy pojazdow samochodowych, zwi^zane z ich biez^c^ eksploatacj^ typu: wymiana
swiec
zaplonowych,
uzupelnianie
plynow,
regulacja
pojazdow
samochodowych
poza warsztatami samochodowymi na terenie niemchomosci dozwolone s^ tylko za zgod^
wlasciciela niemchomosci, pod wamnkiem, ze nie spowoduje to zanieczyszczenia wod lub gleby.
§ 5.1. Wlasciciele niemchomosci zobowi^zani s^ rowniez do:
1) zawarcia indywidualnej umowy na odbior nieczystosci cieklych z podmiotem swiadcz^cym
uslugi w zakresie oprozniania zbiomikow bezodplywowych,
2) pozbywania si? nieczystosci cieklych ze stosown^ czestotliwosci^, nie dopuszczaj^c do ich
przepelnienia,
3) przechowywania dowodow zaplaty za uslug? oproznienia zbiomika bezodplywowego w
formie faktur/rachunkow przez okres co najmniej 2 lat.
2. W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni sciekow, wlasciciel niemchomosci
zobowi^zany jest do pozbywania si? powstalych osadow z czestotliwosci^ oraz na zasadach
okreslonych w instrukcji eksploatacji urz^dzenia, zgodnie z przepisami odr?bnymi.
§ 6. Wlasciciele niemchomosci, na ktorej nie zamieszkuj^ mieszkahcy, a powstaj^ odpady
komunalne zobowi^zani s^ do:
1) zawarcia indywidualnej umowy z przedsi?biorc4, wpisany do rejestm dzialalnosci
regulowanej, ktorej przedmiotem b?dzie odbior odpadow komunalnych z terenu
niemchomosci,
2) post?powania z odpadami zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz przepisami
odr?bnymi,
3) przechowywania dowodow zaplaty za uslug? odbiom odpadow komunalnych w formie
faktur/rachunkow przez okres co najmniej 2 lat.

Rozdziallll
Okreslenie rodzaju i minimalnej pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania
odpadow komunalnych na terenie niemchomosci oraz na drogach publicznych, wamnkow
rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porzqdkowym i technicznym.
§ 7. 1. Okresla si?, rodzaj i minimaln^ pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania
odpadow komunalnych na terenie gminy:
1) kosze uliczne o pojemnosci od 101 do 50 1;
2) pojemniki na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) o pojemnosci 120 1, 240 1,
360 1, 1100 1;
3) worki z folii L D P E o pojemnosci 120 1 oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku
do poszczegolnych rodzajow odpadow zbieranych selektywnie;
4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiorki opakowah ze szkla, tworzyw sztucznych,
metali, papiem, wielomaterialowych o pojemnosci od 800 1 dol500 1;
5) kontenery K P 7.
2. Zestaw pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych:
1) dla niemchomosci zamieszkanych przez 1-4 osoby: minimum jeden pojemnik o pojemnosci
120 litrow na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane)
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2) dla niemchomosci zamieszkanych powyzej 4 osob: minimum dwa pojemniki o pojemnosci
120 litrow lub jeden pojemnik o pojemnosci 240 litrow na odpady komunalne
niesegregowane (zmieszane)
3. W przypadku wlascicieli niemchomosci zamieszkalych, zebrane w sposob selekt3wny odpady
komunalne takie jak:
1) tworzywa sztuczne, metal oraz opakowania wielomaterialowe, gromadzic nalezy w workach
kolom zoltego,
2) szklo i opakowania szklane, gromadzic nalezy w workach kolom bialego.
4. Worki przeznaczone do zbierania odpadow komunalnych wymienionych w ust. 3 zapewni
wlascicielowi niemchomosci zamieszkalej przedsi^biorca. Worki dostarczane b^dq. kazdorazowo, w
dniu odbiom danej frakcji odpadow, w ilosci rownowaznej odebranym odpadom.
5. Wlasciciele niemchomosci, na ktorych nie zamieszkuj^ mieszkahcy, a powstaj^ odpady
komunalne, zobowi^zani s^ do wyposazenia niemchomosci w pojemniki o wielkosci dostosowanej
do ilosci i rodzaju produkowanych odpadow, bior^c pod uwag? zapis ust. 6.
6. W przypadku niemchomosci, na ktorych nie zamieszkuj^ mieszkahcy, a powstaj^ odpady
komunalne nalezy je gromadzic w pojemnikach uwzgl^dniaj^c nast^puj^ce normy:
a) dla szkol wszelkiego typu - 3 1 na kazdego ucznia, osob? pracuj^c^,
b) dla zlobkow i przedszkoli - 3 1 na kazde dziecko i osob? pracuj^c^,
c) dla instytucji publicznych - 10 1 na kazd^ osob? pracuj^c^, nie mniej jednak niz 120 1 na
instytucj?,
d) dla lokali handlowych - 30 1 na kazde 10 m^ powierzchni calkowitej,
e) dla lokali gastronomicznych - 10 1 na kazde miejsce konsumpcyjne,
f) dla zakladow rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych, pomieszczeh biurowych
i socjalnych - 120 1 na kazde 10 pracownikow,
g) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystosci wymagane
jest rowniez ustawienie na zewn^trz poza lokalem przynajmniej 1 pojemnika na odpady.
7. Wlasciciel niemchomosci ma obowi^zek utrzymywania pojemnikow na odpady w odpowiednim
stanie sanitamym i technicznym.
8. Pojemniki oraz worki na odpady komunalne nie powinny bye uszkodzone ani przepelnione,
jednoczesnie odpowiednio zabezpieczone przed przedostaniem si? zanieczyszczeh do srodowiska.
9. Miejsca publiczne powinny bye wyposazone w zamocowane na stale kosze uliczne.

RozdziatIV
Okreslenie czestotliwosci i sposobu pozbywania si^ odpadow komunalnych
i nieczystosci cieklych z terenu niemchomosci
oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego.
§ 8. 1. Wlasciciele niemchomosci obowiazani s^ do pozbywania si? odpadow komunalnych
z terenu niemchomosci w sposob systematyczny, gwarantuj^cy zachowanie czystosci i porz^dku
na niemchomosci.
2. Odpady komunalne nalezy usuwac z terenu niemchomosci z cz?stotliwosci4 co najmniej 1 raz w
miesi^cu, w przypadku niemchomosci zamieszkalych zgodnie z harmonogramem odbiom.
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3. Pozbywanie si? odpadow komunalnych przez wlascicieli niemchomosci odbywa si? poprzez
ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, workach, a nast?pnie odebranie ich przez
przedsi?biorc? odbieraj^cego odpady, b^dz tez w przypadku wlascicieli niemchomosci
zamieszkalych dostarczenie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow
Komunalnych.
4. Wlasciciel niemchomosci obowi^zany jest udost?pnic pojemniki do gromadzenia odpadow
komunalnych oraz wystawic worki na czas odbiom odpadow, przed teren niemchomosci, w miejsce
umozliwiaj^ce swobodny do nich dost?p przedsi?biorcy.
5. Dopuszcza si?, na wyl^czn^ odpowiedzialnosc wlasciciela niemchomosci wjazd na teren
niemchomosci pojazdow przedsi?biorcy odbieraj^cego odpady w celu odbiom odpadow
zgromadzonych w pojemnikach i workach.
6. Wlasciciele niemchomosci oddalonych od publicznej drogi utwardzonej zobowi^zani
S4 do zapewnienia dojazdu do niemchomosci drog^ prywatn^, licz^c si? z konsekwencjami
eksploatacji drogi sprz?tem ci?zkim. W przypadku braku mozliwosci dojazdu, wlasciciel
przedmiotowej niemchomosci zobowi^zany jest do dostarczenia workow, pojemnikow do drogi
publicznej.
7. W okresie zimowym, na terenach tmdno dost?pnych, gdzie dojazd samochodu odbieraj^cego
odpady jest niemozliwy, zebrane odpady komunalne zostan^ odebrane w terminie pozniejszym,
po przywroceniu przejezdnosci drogi.
§ 9. Zabrania si? gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne sniegu, lodu, gmzu, gor^cego
popiolu, zuzla, szlamow, substancji toksycznych, zr^cych, wybuchowych, przeterminowanych

lekow, zuzytych olejow, resztek farb, rozpuszczalnikow, lakierow
niebezpiecznych oraz odpadow z dzialalnosci gospodarczej.

i

innych

odpadow

§ 10. 1. Zaleca si?, aby zanieczyszczone odpady komunalne podlegaj^ce selektywnej zbiorce, przed
ich umieszczeniem w pojemniku lub worku zostaly oczyszczone.
2. Oproznione odpady opakowaniowe nalezy, jezeli rodzaj materiahi na to pozwala zgniesc lub
zlozyc na plasko przed wlozeniem do worka lub pojemnika.
3. Do pojemnikow i workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki papiem i tektury nie wolno
wrzucac:
1) kalki technicznej, maszynowej;
2) opakowah z zawartosci^ np. zywnosci^, wapnem, cementem;
3) prospektow, foliowanych i lakierowanych katalogow.
4. Do pojemnikow i workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki szkla nie wolno wrzucac:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu aero, talerze, doniczki);
2) luster;
3) szklanych opakowah farmaceutycznych i chemicznych z pozostalosciami zawartosci;
4) szkla budowlanego (szyby okienne, szklo zbrojone);
5) szyb samochodowych.
5. Do pojemnikow i workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki tworzyw sztucznych
nie mozna wrzucac:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii;
2) opakowah i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemnikow po farbach i lakierach;
3) opakowah po srodkach chwastobqjczych i owadobojczych.
6. Do pojemnikow i workow przeznaczonych do selektywnej zbiorki metali nie mozna wrzucac
metali l^czonych z innymi materialami, np. gum^.
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§ 11. 1. Selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak papier, tekstylia, baterie i akumulatory,
swietlowki, chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach, przeterminowane lekarstwa, odpady
wielkogabarytowe, zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny, zuzyte opony, odpady budowlane i
rozbiorkowe wlasciciele niemchomosci zamieszkalych przekazuj^ do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych, zas wlasciciele niemchomosci niezamieszkalych
zgodnie z zawartymi umowami z przedsi^biorcq,.
2. W przypadku odpadow budowlanych i rozbiorkowych do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych, przyjmowane b^d^ wyl^cznie odpady powstale w wyniku drobnych robot,
nie wymagaj^cych pozwolenia na budow? ani zgloszenia zamiam prowadzenia robot.
§ 12. Wlasciciele niemchomosci mog^:
1) przekazywac przeterminowane lekarstwa do przychodni i aptek, uczestnicz^cych
w ich zbiorce, ktorych adresy b^d^ na biez^co podawane do publicznej wiadomosci
mieszkahcom w sposob zwyczajowo przyj?ty;
2) przekazywac zuzyte przenosne baterie i przenosne akumulatory do punktow ich sprzedazy,
a takze przedsi^biorcom swiadcz^cym uslugi w zakresie wymiany zuzytych baterii
lub zuzytych akumulatorow, zgodnie z przepisami powszechnie obowi^zuj^cymi;
3) przekazywac zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny do punktow zbierania zuzytego
sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktow sprzedazy sprz?tu, zgodnie
z przepisami powszechnie obowi^zuj^cymi.
§ 13. Odpady komunalne ulegaj^ce biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj^ce
biodegradacji, a takze odpady zielone z ogrodow i parkow mozna poddac kompostowaniu na
zasadach okreslonych w przepisach odrebnych; pozostali wlasciciele niemchomosci, ktorzy nie
b^d^ kompostowac w/w odpadow zobowi^zani s^ przekazac je przedsi^biorcy odbieraj^cemu
odpady, zas w przypadku wlascicieli niemchomosci zamieszkalych przekazac do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych.
§ 14. Oproznianie zbiomikow bezodplywowych, przeznaczonych na nieczystosci ciekle odbjrwa si?
na podstawie umowy zawartej z podmiotem uprawnionym do ich wywozu, na zlecenie wlasciciela
niemchomosci z czestotliwosci^ i w sposob gwarantuj^cy, ze nie nast^pi wyplyw ze zbiomika,
zwiaszcza wynikaj^cy z jego przepelnienia, a takze zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wod
podziemnych.

Rozdzial V
Inne wymagania wynikaj^ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 15. 1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadow komunalnych.
2. Prowadzenie dzialah informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczegolnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow
komunalnych.
3. Kontrolowanie stanu zawieranych umow przez wlascicieli niemchomosci niezamieszkalych.
4. Biez^ca likwidacja miejsc nielegalnego skladowania odpadow.
§ 16. Podmioty prowadz^ce dzialalnosc w zakresie odbierania odpadow komunalnych obowi^zane
s^ rejestrowac mas? odbieranych poszczegolnych rodzajow segregowanych odpadow komunalnych
odbieranych od poszczegolnych wlascicieli niemchomosci zbieraj^cych te odpady w sposob
selektywny oraz zglaszania ewentualnych nieprawidlowosci Wojtowi Gminy Bmdzew.
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RozdziatVI
Obowi^zki osob utrzymujqcych zwierz^ta domowe, maj^cych na celu ochronf
przed zagrozeniem lub uci^zliwosci^ dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow
przeznaczonych do wspolnego uzytku
§ 17. 1. Osoby utrzymuj^ce zwierz^ta domowe s^ zobowiazane do zachowania bezpieczehstwa
i srodkow ostroznosci, zapewniaj^cych ochron? przed zagrozeniem lub uci^liwosci^ dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do uzytku publicznego.
2. Do obowiazkow wlascicieli utrzymuj^cych zwierz^ta domowe nalezy:
1) zapewnienie odpowiednich wamnkow bytowych, w tym: pozywienia, wody, schronienia,
zapewnienia wlasciwej opieki oraz wymaganych szczepieh;
2) staly i skuteczny dozor,
3) nie wprowadzanie zwierz^t do obiektow uzytecznosci publicznej, z wyl^czeniem obiektow
przeznaczonych dla zwierz^t, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie
dotyczy osob niewidomych, korzystaj^cych z pomocy psow - przewodnikow,
4) nie wprowadzanie zwierz^t domowych na tereny placow gier i zabaw, piaskownic
dla dzieci, plaz, k^pielisk oraz terenow obj^tych zakazem na podstawie odrebnych
przepisow,
5) zwolnienie zwierz^t domowych z uwi^zi dopuszczalne poza terenem niemchomosci
wyl^cznie w sytuacji, gdy wlasciciel ma mozliwosc sprawowania kontroli nad ich
zachowaniem, nie dotyczy ono psow ras uznanych za agresywne,
6) zwolnienie przez wlasciciela niemchomosci psow z uwi^zi na terenie niemchomosci moze
miec miejsce w sytuacji, gdy niemchomosc jest ogrodzona w sposob uniemozliwiaj^cy jej
opuszczenie przez psa oraz odpowiednio oznakowana tabliczk^ ze stosownym ostrzezeniem,
7) natychmiastowe
usuwanie,
przez
wlascicieli,
zanieczyszczeh
pozostawionych
przez zwierz^ta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uzytku
publicznego, a w szczegolnosci na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp., postanowienie to nie dotyczy osob niewidomych, korzystaj^cych z psow
przewodnikow.
3. Zasady post^powania z bezdomnymi zwierz^tami na terenie gminy reguluje odr^bna uchwala.

RozdziatVII
Wymagania dotycz^ce utrzymywania zwierz^t gospodarskich na terenach wyl^czonych
z produkcji rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania
na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych niemchomosciach.
§ 18. 1. Na terenach wyl^czonych z produkcji rolniczej, dopuszcza si? utrzymywanie zwierz^t
gospodarskich na potrzeby wlasnego gospodarstwa, pod nast^puj^cymi wamnkami: spelnienia
wymogow sanitamych, budowlanych, ochrony zwierz^t i srodowiska wynikaj^cych z odrebnych
przepisow.
2. Posiadacz zwierz^t gospodarskich zobowi^zany jest:
1) przestrzegac przepisow sanitamo - epidemiologicznych;
2) gromadzenia nieczystosci wytworzonych podczas chowu zwierz^t zgodnie z przepisami
odr^bnymi, ktore nie b^d^ powodowac zanieczyszczenia terenu niemchomosci oraz wod
powierzchownych i podziemnych;
3) nie powodowac uci^liwosci zwi^zanych z utrzymywaniem zwierz^t, w szczegolnosci
zapachowych dla wspoluzytkownikow oraz uzytkownikow niemchomosci s^siednich;
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4) w przypadku hodowli pszczol nalezy je trzymac w ulach, ustawionych w odpowiedniej
odleglosci, od granicy niemchomosci w taki sposob, aby wylatuj^ce i przylatuj^ce pszczoly
nie stanowity uci^liwosci dla wlascicieli niemchomosci s^siednich.

RozdziatVIII
Wyznaczenia obszarow podlegaj^cych obowi^zkowej deratyzacji
i terminow jej przeprowadzania.
§ 19. 1. Obowi^zek przeprowadzenia deratyzacji ci^zy na wlascicielach niemchomosci:
1) w odniesieniu do budynkow mieszkalnych jednorodzinnych - w miar? potrzeby;
2) w odniesieniu do budynkow wielomieszkaniowych, zakladow pracy, obiektow
uzytecznosci publicznej i obslugi ludnosci oraz niemchomosci, na ktorych prowadzi
siq hodowl? zwierz^t gospodarskich - co najmniej raz na szesc miesi^cy chyba, ze przepisy
prawa wprowadzaj^ krotsze terminy w tym zakresie.
2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci^zaj^ wlascicieli niemchomosci.

RozdziallX
Postanowienia koncowe.
§ 20. 1. Upowaznieni przez Wqjta Gminy Bmdzew pracownicy oraz jednostki upowaznione
do kontroli na mocy odrebnych przepisow, s^ uprawnieni do wykonywania czynnosci kontrolnych
w zakresie stosowania postanowieh Regulaminu.
2. Pracownicy przeprowadzaj^cy kontrol?
niemchomosci legitymacj^ sluzbow^.

legitymowac

si?

b^d^

wobec

uzytkownikow

3. Kto nie wykonuje obowiazkow okreslonych regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie
art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach
(tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.).
4. Wszelkie nieprawidlowosci dotycz^ce stanu czystosci i porz^dku na terenie gminy Bmdzew
mozna zglaszac do Urz^du Gminy Bmdzew lub Zakladu Gospodarki Komunalnej w Bmdzewie.
5. Urz^d Gminy Bmdzew b^dzie inicjowal dzialania, jak rowniez b^dzie popieral inicjatywy
mieszkahcow maj^ce na celu popraw? czystosci i porz^dku oraz nalezytego stanu sanitamohigienicznego i estetycznego gminy.
§ 21. Traci moc uchwala Nr X X X V I I / 228 / 10 Rady Gminy Bmdzew z dnia 15 lutego 2010 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie gminy (Dz.U. Woj. Wlkp.
z2010r.Nr85 poz. 1670).
§ 22. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Bmdzew.
§ 23. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku
Urz^dowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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