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oozdział 1
mostanowienia ogólne
§N
oegulamin niniejszó określa szczegółowe zasadó utrzómania czóstości i porządku na terenie nieruchomości
znajdującóch się na obszarze gminó jorawicaI a w szczególnościW
N) wómagania w zakresie utrzómania porządku i czóstości na terenie nieruchomościI
O) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonóch do zbierania odpadów komunalnóchI
P) częstotliwość i sposób usuwania odpadów komunalnóch lub nieczóstości ciekłóch z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonóch do użótku publicznegoI
4) maksómalnó poziom odpadów komunalnóch ulegającóch biodegradacji dopuszczonóch do składowania na
składowiskuI
R) inne wómagania wónikające z gminnego planu gospodarki odpadamiI
S) obowiązki osób utrzómującóch zwierzęta domoweI mającóch na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz zwierząt gospodarskich na terenach wółączonóch z produkcji rolniczejI
T) obowiązek przeprowadzania deratózacji i terminów jej przeprowadzaniaI
U) obowiązki odbiorcó odpadówK
§O
oegulamin obowiązujeW
N) mieszkańców gminó jorawica oraz inne osobó przebówające na terenie gminóI
O) właścicieli nieruchomościI
P) właścicieli punktów handlowóchI parkingówI obiektów sportowóchI
4) wókonawców robót budowlanóchI
R) jednostki użótkujące terenó służące komunikacji publicznejI
S) zarządców drógI
T) organizatorów imprez o charakterze publicznómI
U) przedsiębiorców świadczącóch usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnóch i/lub opróżniania
zbiorników bezodpłówowóch i transportu nieczóstości ciekłóchI
§P
flekroć w oegulaminie jest mowa oW
N) właścicielach nieruchomości – należó przez to rozumieć także współwłaścicieliI użótkowników wieczóstóch
oraz jednostki organizacójne i osobó posiadające nieruchomości w zarządzie lub użótkowaniuI a także inne
podmiotó władające nieruchomościąK
O) odpadach komunalnóch – należó przez to rozumieć odpadó w rozumieniu przepisów ustawó o odpadach z
OTKM4KOMMN rK (azKrK kr SOI pozK SOU)K
P) odpadach wielkogabarótowóch – należó przez to rozumieć odpadó komunalneI które z uwagi na swą
wielkośćI rozmiar lub masę nie mogą bóć swobodnie umieszczane w pojemnikach przeznaczonóch do
gromadzenia odpadów określonóch w regulaminieI tjK stare mebleI wózki dziecięceI sprzęt Ada i oTsI łóżkaI
materace itpK
4) zakładzie utólizacji odpadów komunalnóch – należó przez to rozumieć legalnie działającó obiekt służącó
prowadzeniu odzósku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnóch; w szczególności mogą to bóć składowiskaI
kompostownieI spalarnieI sortownieI zakładó przetwarzania odpadów wielkogabarótowóchI budowlanóchI
surowców wtórnóchI punktó zlewne odpadów ciekłóchI
R) odbiorcó odpadów – należó przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu odpowiednich przepisówI
posiadającego wódane przez tójta dminó zezwolenie na wókonanie usług związanóch z postępowaniem z
odpadami komunalnómi lub nieczóstościami ciekłómiI
S) selektównej zbiórce odpadów – należó rozumieć oddzielne gromadzenie szkłaI papieruI tworzów
sztucznóchI aluminium i innóch odpadówI które mogą bóć poddawane procesowi segregacjiI
T) zbiornikach bezodpłówowóch – należó przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do
gromadzenia nieczóstości ciekłóch w miejscu ich powstawaniaI
U) dzikich wósópiskach śmieci – nieruchomośćI na której znajdują się śmieci w ilościach nie wskazującóch na
pochodzenie z jednego gospodarstwaI
V) nieczóstościach ciekłóch – ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpłówowóchI
NM) zwierzętach domowóch – zwierzęta tradócójnie przebówające z człowiekiem w jego domu lub w innóm
odpowiednim pomieszczeniuI utrzómówane przez człowieka w charakterze towarzószaI a w szczególnościW psóI
kotóI ptaki egzotóczneI chomiki i inne zwierzęta uznane za nadające się do trzómania w mieszkaniach w celach
niehodowlanóchI
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NN) zwierzętach gospodarskich – zwierzęta utrzómówane w celach hodowlanóch i produkcójnóchI w
szczególnościW konieI bódłoI świnieI owceI kozóI kuróI kaczkiI gęsiI gołębieI indókiI królikiI lisóI pszczołó oraz
inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskichK
oozdział O
lbowiązki właścicieli nieruchomości
§4
NK tłaściciele nieruchomości zapewniają utrzómanie czóstości i porządku poprzezW
a) wóposażenie nieruchomości w standardowe pojemniki do zbierania odpadów komunalnóch na zasadach
ustalonóch z firmą wówozowąI
b) stosowanie segregacji odpadów nadającóch się do odzósku lub recóklingu na warunkach podanóch
w niniejszóm oegulaminieI
c) przółączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
d) uprzątniecie błotaI śnieguI lodu oraz innóch zanieczószczeń z chodników położonóch wzdłuż nieruchomości
oraz z części nieruchomości służącóch do użótku publicznegoI
e) zbieranie powstałóch na terenie nieruchomości odpadów komunalnóch oraz gromadzenie nieczóstości
płónnóch w zbiornikach bezodpłówowóchI w tóm ich pozbówanie sięI odbówa się w sposób zgodnó z
postanowieniami niniejszego oegulaminuK
f) utrzómówanie nieruchomości niezabudowanóch w stanie wolnóm od zachwaszczeniaI
g) utrzómówanie rowów w terenach zabudowanóch w stanie drożności i wókoszeniaK
OK tłaściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektównego zbierania następującóch rodzajów
odpadówW szkłoI tworzówa sztuczneI metaleI makulaturaI odpadó niebezpieczneK
PK tłaściciele nieruchomościI którzó nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji sanitarnej winni
zapewnić przejściowe gromadzenie nieczóstości ciekłóch w zbiornikach bezodpłówowóch posiadającóch
nieprzepuszczalne dno i ścianó lub odprowadzać te nieczóstości do przódomowóch oczószczalni ściekówK
rrządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzebI w tóm do ilości wodó zużówanej przez
użótkownikówI częstotliwości ich opróżniania oraz muszą spełniać wómagania przepisów prawa budowlanegoK
4K tłaściciele nieruchomości mają obowiązek podłączenia się do sieci kanalizacójnej w terminie S m-có od dató
oddania sieci do użótkuK
RK tłaściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzómówania drzew i krzewów w stanie zapobiegającóm
wórządzaniu szkódK t szczególności mają obowiązek pielęgnowania zieleni niskiej i wósokiej istniejącej na
terenie nieruchomościI zwłaszcza poprzez prowadzenie zabiegów agrotechnicznóchI zapobieganie rozwojowi
chorób i szkodników inwazójnóchK
SK tłaściciele nieruchomościI na któróch znajdują się dzikie wósópiska śmieci zobowiązani są do uprzątnięcia
śmieci na swój koszt oraz ustawienia tablicó z napisemW „wakaz wówozu śmieci” i zabezpieczenia działki przed
jej dalszóm zanieczószczaniemK t przópadku nieuporządkowania działki przez właścicielaI gmina wókona ten
obowiązek w zastępstwie zobowiązanego obciążając go kosztami wówozu śmieciK
TK wabrania się paleniaI wówozu śmieci do lasu i zasópówanie rowów melioracójnóchI
§R
NK lbowiązek oczószczania ze śniegu i lodu miejsc publicznóch powinien bóć realizowanó przez odgarnięcie ich
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszóch lub pojazdów oraz posópanie go piaskiem celem
ograniczenia śliskościK
OK Śnieg z chodników powinien bóć uprzątniętó w godzinach rannóchI najpóźniej do godzK UKMMK
t przópadku silnóch opadów śniegu chodnik należó odśnieżyć w ciągu godzinó od ustania opadówK
PK wanieczószczenia sucheI w tóm piasek służącó do ograniczenia śliskości usuwane winnó bóć z tóch miejsc
niezwłocznie po ustaniu przóczónó jego zastosowania i gromadzone w pojemnikach na odpadóK
4K lbowiązek utrzómania czóstości i porządku na drogach publicznóch należó do zarządcó drogiI w tómW
- zbieranie i pozbówanie się odpadów zgromadzonóch w urządzeniach do tego przeznaczonóch i utrzómówanie
tóch urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnómI porządkowóm i technicznómI
- usunięcie błotaI śniegu i lodu oraz innóch zanieczószczeń uprzątniętóch z chodników przez właścicieli
nieruchomości przóległóch do drogi publicznej oraz z zatok autobusowóchI
- usunięcie śniegu i innóch zanieczószczeń wrzuconóch na chodnik przez samochód odśnieżającó drogęI
§S
mlacówki handloweI usługoweI gastronomiczne i inneI w któróch natężenie ruchu tego wómagaI winnó bóć
wóposażone w pojemniki w ilości zapewniającej utrzómanie porządku i czóstościK mojemniki powinnó bóć
umieszczone przó wejściu do obiektuK
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§T
NKaopuszcza się mócie samochodów poza mójniami i warsztatami naprawczómi jedónie
w miejscu wóznaczonóm przez właścicieli nieruchomości a powstające ścieki muszą bóć odprowadzone do
zbiorników bezodpłówowóch lub kanalizacji sanitarnejK
OK wabrania się na terenach przeznaczonóch do użótku publicznego napraw pojazdów samochodowóch za
wójątkiem napraw awarójnóch oraz prowadzenia poza warsztatami naprawczómi napraw blacharskolakierniczóchK
PK wabrania się odprowadzania do zbiorników bezodpłówowóch lub kanalizacji sanitarnej odpadów
niebezpiecznóch płónnóchI tjK oleje samochodowe oraz złomowania na terenie nieruchomości pojazdów
samochodowóchK
§U
NK tłaściciel nieruchomości zobowiązanó jest do zawarcia umowó na odbiór odpadów komunalnóchK
OK tłaściciel nieruchomości podłączonó do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązanó jest do zawarcia
umowó na odbiór nieczóstości ciekłóch za pośrednictwem tej kanalizacjiK
PK tłaściciel nieruchomości zobowiązanó jest do udokumentowania sposobu i częstotliwości korzóstania z usług
wókonówanóch w zakresie odbierania odpadów komunalnóch czó opróżniania zbiorników bezodpłówowóch
poprzez pobieranieI przechowówanie i okazówanie na żądanie dminó dowodów wókonania tóch usług poprzez
uprawnione jednostkiK
4K tłaściciel nieruchomości zobowiązanó jest do posiadania dowodówI o któróch mowa
w ustępie P przez okres N roku kalendarzowegoI po upłówie rokuI w któróm usługi bółó wókonaneK
RK ka żądanie tójta dminó właściciel nieruchomości jest zobowiązanó stawić się w rrzędzie dminó z
dowodami wómienionómi w pktK 4 i okazać je uprawnionemu przez tójta pracownikowi rrzęduK
§V
NK t przópadku właścicieli nieruchomościI którzó nie zawarli umówI o któróch mowa w § U ustK N i O obowiązek
odbierania odpadów komunalnóch i opróżniania zbiorników bezodpłówowóch w drodze decózji przejmuje
gminaK
OK tójt wódaje decózję z urzęduI w której ustalaW
a) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnóch lub opróżnianie zbiorników
bezodpłówowóchI
b) wósokość opłat wóliczonóch z zastosowaniem stawekI o któróch mowa w § ON ustKNI
c) terminó uiszczania opłatI o któróch mowa w pktK aI
d) sposób i terminó udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnieniaK
PK aecózjaI o której mowa w ustKO ma rógor natóchmiastowej wókonalności i jest wódawana na okres N rokuK
4K aecózjaI o której mowa w ustK O ulega przedłużeniu w drodze decózji wódawanej z urzęduI na kolejnó okresI
jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawiI na co najmniej P miesiące przed upłówem dató obowiązówania
decózjiI umowóI w której termin rozpoczęcia wókonówania usługi nie jest późniejszó niż data utrató mocó
obowiązującej decózjiK
§ NM
jieszkańcó gminó oraz osobó inne przebówające na jej terenie zobowiązani są do korzóstania z koszó ulicznóch
lub zabierania odpadów ze sobą w przópadku ich brakuI w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użótku
publicznegoK
§ NN
lrganizator imprezó o charakterze publicznóm zobowiązanó jest doW
N) wóposażenia miejscaI w któróm impreza się odbówa w odpowiednią ilość pojemników na odpadó stałe oraz
zapewnienia odpowiedniej liczbó toaletI
O) oczószczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezó i terenów przóległóchI jeśli jest taka potrzebaK
oozdział P
rrządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnóchI
w tóm segregowanóch
§NO
NK tłaściciele nieruchomości zapewniają wóposażanie jej w urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnóch
poprzez zakup takich urządzeńI wódzierżawienie od firmó wówozowej lub w innóI ustalonó stosowną umową z
tą firmą sposóbK
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OK ao gromadzenia odpadów komunalnóch zmieszanóch służą pojemniki o pojemności NNM lI NNMM l i TMMM l w
liczbie ustalonej z firmą wówozowąK rstala sięI że na każdej nieruchomości zamieszkałej powinien się
znajdować co najmniej jeden pojemnik o pojemności NNM l na odpadó komunalne zmieszaneK

PKtłaściciel nieruchomości ma obowiązek utrzómówać pojemniki na odpadó komunalne
w należótóm stanie sanitarnóm i technicznóm oraz stosować je zgodnie z przeznaczeniemK jiejsca ustawienia
muszą bóć trwale oznaczoneI łatwo dostępne dla użótkowników i pracowników odbiorcó odpadówI
utrzómówane w czóstości i zabezpieczone przed zbieraniem się wodó i błotaK
4K hoszt przógotowania i utrzómania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomościK
RK ao zbiórki odpadów komunalnóch przó drogach publicznóchI na przóstankach komunikacji publicznej oraz
innóch terenach użótku publicznego służą kosze uliczne na odpadóK
§ NP
NK ldpadó komunalne wielkogabarótowe powinnó bóć gromadzone w miejscu wódzielonóm na terenie
nieruchomości i usuwane możliwie jak najszóbciejI w terminach uzgodnionóch z odbiorcą odpadówK
OK mowstające na terenie nieruchomości odpadó inne niż komunalne (npK odpadó medóczneI odpadó
niebezpieczne) muszą bóć zbierane w sposób wódzielonó od odpadów komunalnóchI zgodnie z odrębnómi
przepisamiK ao zbiórki tóch odpadów przeznaczone są odpowiednie pojemniki ustawione w miejscach
użóteczności publicznejK
§ N4
NK Celem propagowania selektównej zbiórki odpadów gmina stwarza warunki i zachętó ekonomiczne poprzezW
- organizację zbiórki odpadów segregowanóchI
- organizację konkursów ekologicznóch z nagrodamiI
OK tłaściciele nieruchomościI którzó dokonują selektównej zbiórki odpadów stosują do ich gromadzenia
oznakowane worki z tworzów sztucznóch z zachowaniem następującej koloróstókiW
a) odpadó z tworzów sztucznóch – worki żółte
b) szkło – worki zielone
c) aluminium – worki czarne
d) makulatura – worki niebieskie
PK ao selektównej zbiórki w/w odpadów stosuje się także oznaczone takimi samómi kolorami pojemniki tópu
igloo ustawione w miejscach ogólnie dostępnóch na terenie dminóK
4K pelektównej zbiórce odpadów podlegająW szkło białe i koloroweI tworzówa sztuczneI aluminiumI makulaturaI
odpadó niebezpieczne (baterieI przeterminowane lekiI oleje przepracowaneI akumulatoró)
RK t/w odpadó należó gromadzić wółącznie w przeznaczonóch do tego celu pojemnikach lub kolorowóch
workach odpowiednio oznakowanóchI ustawionóch w wóznaczonóch miejscach na terenie gminó lub
odpowiednio oznakowanóch workachK
SK tópełnione zgodnie z przeznaczeniem i zabezpieczone przed wósópaniem zawartości workiI właściciel
nieruchomości wóstawia do odbioru w miejscu widocznóm dla odbiorcó odpadów w sposób nie utrudniającó
korzóstania z ruchu i nie powodującó zaśmiecania miejsc publicznóch w terminach ogłoszonóch przez gminęK
TK warówno w pojemnikach tópu igloo jak i w workach na odpadó segregowane wolno umieszczać jedónie
odpadó zgodnie ze wskazanóm na nich przeznaczeniemK
UK traz z selektówną zbiórką odpadów stałóch prowadzić należó akcję informacójno-edukacójną na temat jej
znaczenia dla ochronó środowiska naturalnegoK
§ NR
NK ao gromadzenia odpadów niebezpiecznóch służą odpowiednio oznakowane pojemniki ustawione w miejscach
ogólnie dostępnóch na terenie gminóW
a) baterie – szkołóI jednostki strażackieI placówki handloweI
b) przeterminowane leki – wótópowane aptekiI
c) oleje przepracowane i opakowania po olejach – wótópowane warsztató samochodoweK
§ NS
NK tłaściciel nieruchomości podłączonó do zbiorczej kanalizacji ściekowej zobowiązanó jest do zawarcia
umowó na odbiór nieczóstości ciekłóch za pośrednictwem tej kanalizacji w ilości wónikającej z przepisów
podanóch poniżejK
OK wabrania się użówania zawartości zbiorników bezodpłówowóch na potrzebó użyźniania glebó oraz wólewania
ich zawartości na teren nieruchomościI odprowadzania nieczóstości do cieków wodnóchI urządzeń
melioracójnóch i odwadniającóch drogiI itpK
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PK
kormatówne
ilości
nieczóstości
płónnóch
wólicza
się
według
zasad
określonóch
w oozporządzeniu jinistra fnfrastrukturó z dnia N4 stócznia OMMO rK w sprawie przeciętnóch norm zużócia wodó
(azK rK kr NRN pozK TNS z późK zmK)K
§ NT
NK ao zbierania odpadów na terenach budów mogą bóć wókorzóstówaneW konteneróI worki
i inne pojemniki nienormatówne zapewniające zachowanie porządku i czóstościK
OK aopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanóm gromadzenie zmieszanego gruzu
budowlanego luzemK
PK tókonanie obowiązków określonóch w ustK N należó do wókonawcó robót budowlanóchK
§ NU
dmina jorawica przóstąpiła do sóstemu obejmującego projekt pnK „Budowa zakładu unieszkodliwiania
odpadów dla miasta hielce i powiatu kieleckiego w mromniku k/hielcK
oozdział 4
Częstotliwość i sposób usuwania odpadów oraz
nieczóstości ciekłóch z terenu nieruchomości
§ NV
NK ptałe odpadó komunalne drobne muszą bóć usuwane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionóch z
odbiorcą odpadówI z częstotliwością co najmniej raz w miesiącuK aopuszcza się jednak zmniejszenie
częstotliwości wówozu odpadów w następującóch przópadkach:
a) jeden raz na dwa miesiące z nieruchomości zamieszkałóch przez nie więcej niż dwie osobó,
b) jeden raz na kwartał z nieruchomości zamieszkałóch przez jedną osobę.
OK tłaściciele nieruchomości przebówającó na jej terenieW
a) w sezonie od NR maja do NR września zobowiązani są do opróżniania pojemników z częstotliwością co
najmniej raz w miesiącuI
b) w weekendó zobowiązani są do opróżniania pojemników z częstotliwością co najmniej raz na kwartałK
PK lpróżnianie zbiorników na nieczóstości ciekłe odbówać się musi z częstotliwością gwarantującą
zabezpieczenie przed ich przepełnieniemI stanowiącóm zagrożenie dla powierzchni ziemi i wód podziemnóchI
na podstawie umowó z uprawnioną firmą wówozowąK
4K tósokość opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnóch ustala odbiorca odpadówK ptawki
opłat regulują indówidualne umowó zawarte z właścicielami nieruchomościK
§ OM
NK ldpadó segregowane wóstawione przez mieszkańców odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej raz na
dwa miesiąceK
OK ldpadó wielkogabarótowe wóstawione przez mieszkańców odbierane są przez przedsiębiorcę dwa razó w
roku (wiosną i jesienią)K
PK Częstotliwość opróżniania koszó ulicznóch powinna bóć dostosowana do ilości gromadzonóch w nich
odpadówI jednak nie może bóć mniejsza niż raz na dwa dniK
oozdział R
jaksómalnó poziom odpadów komunalnóch ulegającóch biodegradacji dopuszczonóch do składowania
na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wóselekcjonowanóchI do któróch osiągnięcia zobowiązane
są podmiotó uprawnione
§ ON
póstem gospodarowania odpadami komunalnómi zapewnia ograniczenie masó odpadów komunalnóch
ulegającóch biodegradacji kierowanóch do składowaniaW
N) do PN grudnia OMNM roku do nie więcej niż TRB wagowo całkowitej masó odpadów komunalnóch ulegającóch
biodegradacjiI
O) do PN grudnia OMNP roku do nie więcej niż RMB wagowo całkowitej masó odpadów komunalnóch ulegającóch
biodegradacjiI
P) do PN grudnia OMOM roku do nie więcej niż PRB całkowitej masó odpadów komunalnóch ulegającóch
biodegradacjiI
w stosunku do masó tóch odpadów wótworzonóch w roku NVVRK
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oozdział 6
Inne wómagania wónikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ OO
NKldpadó komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminó jorawica przez podmiotó
uprawnione należó wówozić na teren składowiska w mromnikuI gmK ptrawczónK
OK homunalne nieczóstości ciekłe z terenu gminó jorawica należó wówozić do lczószczalni Ścieków w
BrzezinachI gmK jorawicaK
PK jasa odpadów komunalnóchI zebranóch w sposób selektównó przez właścicieli nieruchomości lub
najemców/właścicieli lokaliI jest rejestrowana przez podmiot uprawnionóI z któróm mają oni podpisane umowóK
4K dórne stawki opłat są skalkulowane dla sótuacjiI w której właściciele nieruchomości nie dokonują selekcji
odpadówI zaś obowiązek uzóskania obowiązującóch poziomów odzósku ma wółącznie podmiot uprawnionóI
któró ma obowiązek selekcjonować odpadó zmieszaneK dminaI podejmując uchwałę w sprawie górnóch stawek
opłat ponoszonóch przez właścicieli nieruchomościI dokonuje wstępnego ich oszacowania na podstawie
własnóch kalkulacji stawek opłatK
RK ptawki opłat zawarte w umowach podpisanóch z właścicielami nieruchomości przez podmiot uprawnionó nie
mogą bóć wóższe niż górne stawki opłatK
SK dmina zapewnia objęcie wszóstkich mieszkańców zorganizowanóm sóstemem odbierania następującóch
rodzajów odpadów komunalnóchW
- opakowań z papieru i tekturóI
- opakowań z tworzów sztucznóchI
- tekstóliówI
- opakowań ze szkłaI
- opakowań z aluminiumI
- wielkogabarótowóchI npK mebliI sprzętu elektrócznego i elektronicznegoI
- budowlanóch z remontów mieszkań i budónkówI
- niebezpiecznóchI npK bateriiI akumulatorówI resztek farb i lakierówI opakowań po środkach ochronó roślin i
nawozachK
TK dmina poprzez podmiotó prowadzące działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnóchI które są
obowiązane do selektównego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulęgającóch biodegradacjiI
kierowanóch do składowaniaI zapewnia warunki funkcjonowania sóstemu selektównego zbierania i odbierania
odpadów komunalnóchI abó bóło możliwe ograniczanie składowania odpadów komunalnóch ulegającóch
biodegradacjiK
UK dmina podaje do publicznej wiadomości wómaganiaI jakie muszą spełniać przedsiębiorcó ubiegającó się o
uzóskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnóch od właścicieli nieruchomości; w wómaganiach tóch
szczegółowo określaI w oparciu o niniejszó oegulaminI zasadó selekcji odpadów przez właścicieliI zasadó ich
odbioru oraz dalszego postępowania z nimi przez przedsiębiorcówK
VK dmina wódając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomościI poprzez określenie
szczegółowóch zasad odbioru i postępowaniaI zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszóstkich odpadów
zebranóch selektównieI w tóm powstającóch w gospodarstwach domowóchI odpadów wielkogabarótowóchI
zużótego sprzętu elektrócznego i elektronicznegoI odpadów budowlanóch z remontów i odpadów
niebezpiecznóchK
NMK tódzielanie odpadów niebezpiecznóch z odpadów komunalnóch oraz osiągnięcie poziomów odzósku i
recóklingu odpadów opakowaniowóchI realizowane jest poprzez selektówne zbieranie ich przez właścicieli
nieruchomości i selektównó ich odbiór przez przedsiębiorcówI a w dalszej kolejności przez właściwe
postępowanie z nimiK
oozdział 7
lbowiązki osób utrzómującóch zwierzęta domowe oraz gospodarskie
§ OP
NK lsobó utrzómujące psó lub inne zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania opieki nad tómi
zwierzętamiI w taki sposóbI abó zwierzęta te nie zakłócałó spokoju i nie stanowiłó zagrożenia oraz uciążliwości
dla otoczeniaK
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OK tłaściciele zwierząt domowóch zobowiązani są zabezpieczóć miejsca ich przebówania przed samodzielnóm
opuszczaniem tóch miejsc oraz zapewnić należótó dozórI szczególnieI w sótuacjiI gdó zwierzę nie jest uwiązane
lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającóm zamknięcia albo na terenie nie posiadającóm ogrodzeniaK
PK tłaściciele zwierząt domowóch są zobowiązani do usunięcia spowodowanóch przez nie zanieczószczeń w
miejscach służącóch do użótku publicznegoI takich jak uliceI chodnikiI skweró itpK
§ O4
NK t miejscu publicznóm psó mogą bóć wóprowadzane tólko na smóczóK wwolnienie psa ze smóczó jest
dozwolone tólko w miejscach mało uczęszczanóch i pod warunkiemI że pies ma kaganiec a właściciel (opiekun)
ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniemK
OK mrzewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tólko na zasadach ustalonóch przez
przewoźnikaK
PK wakazuje się wprowadzania psów lub innóch zwierząt do obiektów użótku publicznegoI placówek
handlowóch lub gastronomicznóchI do piaskownic i innóch urządzeń służącóch do zabawó dla dzieci oraz
innóch miejsc oznakowanóch stosownóm zakazem przez właściciela nieruchomości (placówki czó obiektu)K
4K msó pozostawione bez dozoru w miejscach publicznóch traktowane będą jako bezdomneI chwótane i
doprowadzane do schroniska dla bezdomnóch zwierzątK hosztó pobótu w schronisku ponosi właściciel psaK
RK wakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanuI w któróm może stać się on niebezpiecznó dla
człowieka lub innego zwierzęciaK
§ OR
rtrzómującó psó zobowiązani są doW
N) sóstematócznego uiszczania podatku od posiadania psa zgodnie z uchwałą radó gminóK
O) uzóskania decózji wójta gminó jorawica na posiadanie psa rasó uznawanej za agresówną zgodnie z treścią
oozporządzenia jinistra ppraw tewnętrznóch i Administracji z dnia OU kwietnia OMMP rK w sprawie wókazu ras
psów uznawanóch za agresówne (azK rK kr TTI pozK SUT)K
§ OS
NK tłaściciele nieruchomości utrzómującó zwierzęta gospodarskie na terenach wółączonóch z produkcji rolnej
mają obowiązek wóbudowania zbiorników na składowanie obornika i gromadzenie gnojowicóK rrządzenia te
powinnó odpowiadać przepisom określonóm w § P4I PRI PS rozporządzenia jinistra dospodarki mrzestrzennej i
Budownictwa z dnia N4 grudnia NVV4 rK w sprawie warunków technicznóch jakim powinnó odpowiadać budónki
i ich usótuowanie (azK rK kr NM z NVVR rK)K
OK „dnojownik” musi pomieścić obornik gnojówkę przez okres S-U miesięcóI jego wielkość uzależniona
powinna bóć od ilości hodowanóch zwierząt w danóm gospodarstwieK
PK mrzó hodowli zwierząt gospodarskich prowadzącó hodowlę musi przestrzegać obowiązującóch przepisów
sanitarno-epidemiologicznóch oraz dbać o toI abó utrzómówanie zwierzęcia nie powodowało dla innóch osób
zamieszkującóch nieruchomości sąsiednie uciążliwości tjK hałasI odoró itpK
4K kie dopuszcza się odprowadzania nieczóstości ciekłóch z hodowli zwierząt gospodarskich do kanalizacji
sanitarnejK
RK mszczołó powinnó bóć trzómane w ulach ustawionóch w odległości co najmniej R m od granicó
nieruchomościI w taki sposóbI abó nie zakłócałó korzóstania z nieruchomości sąsiednichK
oozdział 6
wasadó przeprowadzania deratózacji
§ OT
NK tłaściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzania deratózacji na terenie własnóch nieruchomości
na własnó kosztK
OK mowszechne akcje deratózacójne organizowane będą w porozumieniu z właściwóm fnspektorem panitarnómK
rrząd dminó określi termin deratózacji w formie obwieszczeń na terenie gminóK
PK tłaściciele ferm drobiowóchI zakładów przetwórstwa spożówczegoI tuczarniI itpK zobowiązani są do
przeprowadzenia deratózacjiI co najmniej raz w rokuK
oozdział 7
lbowiązki odbiorcó odpadów
§ OU
ldbiorcó odpadów zobowiązani są doW
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NK rzóskania stosownego zezwolenia na zbiórkę odpadów komunalnóch lub wówóz nieczóstości ciekłóch oraz
dokonówania odbioru i transportu odpadów zgodnie z wódanóm zezwoleniemK
OK wawierania indówidualnóch umów na odbiór odpadów oraz wóstawiania dokumentu poświadczającego
wókonanie usługi – dowodu zapłatóK rmowa winna zawieraćW oznaczenie stronI datę zawarcia umowóI numer
zezwoleniaI które posiada odbiorca odpadówI zakres wókonówanej usługiI w szczególności określenie ilości i
częstotliwości odbioru odpadówK
PK ldbiorca odpadów oprócz odpadów komunalnóch obowiązanó jest do odbioru wszóstkich selektównie
zebranóch rodzajów odpadów powstającóch w gospodarstwach domowóchI w tóm zużótego sprzętu
elektrócznego i elektronicznegoI odpadów wielkogabarótowóch i odpadów z remontówK
oozdział U
mrzepisó końcowe
§ OV
kadzór nad realizacją obowiązków wónikającóch z niniejszego oegulaminuI sprawuje tójt dminó jorawicaK
§ PM
t przópadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego oegulaminu stosowane będą środki egzekucójne
określone w ustawie o utrzómaniu czóstości i porządku w gminachK
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