UCHWAŁA Nr 23/IV/07
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
z dnia 31 stycznia 2007 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1202, Nr 167,
poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457), w związku z art. 4 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity
z 2005 roku Nr 236 poz. 2008 z poźn. z.m), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, uchwala się
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk
o następującej treści:
Rozdział 1
Postanowienie ogólne
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Czerwieńsk.
§2
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymania czystości i porządku – rozumie się przez to ustawę z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.),
2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2001 roku Nr 62, poz. 628 ze zmianami),
3) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych.
4) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne
w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, które ze względu na swoje rozmiary
i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie
nieruchomości np. stare meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp.,
5) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
6) posiadacz odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami
(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną),
z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów;
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domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów
znajdujących się na nieruchomości,
7) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady, które ze względu na swoje
pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości i okoliczności stanowią
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo środowiska; Są to odpady należące do
kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy
oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do
ustawy o odpadach lub należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na
liście B załącznika nr 2 do ustawy o odpadach i zawierające którykolwiek ze
składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o odpadach oraz posiadające
co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy
o odpadach,
8) przedsiębiorstwie wywozowym- należy przez to rozumieć gminna jednostkę
organizacyjną lub przedsiębiorstwo (podmioty gospodarcze) posiadające zezwolenie
na świadczenie usług, w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie, do świadczenia usług w zakresie zbiórki i transportu odpadów
komunalnych lub opróżniania i transportu nieczystości ciekłych,
9) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością,
10) działce siedliskowej – oznacza działkę gruntową, zabudowaną budynkiem
mieszkalnym usytuowaną w obrębie zabudowy mieszkaniowej.
2.
Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust. 1 pkt 3-8 są zgodne z przepisami ustaw
o których mowa w ust. 1 pkt 1-2.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i terenach użytku publicznego.
§3

1. Właściciele nieruchomości, najemcy, właściciele lokali

zobowiązani są do
utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub dodatkowo w worki o pojemności
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości,
2) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym pomieszczeń na odpady,
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach
określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających
bezpośrednio do nieruchomości, usuwanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się
niezwłocznie natomiast innych zanieczyszczeń w miarę potrzeby,
5) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości,
6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów, ogłoszeń, plakatów,
napisów, rysunków itp., umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego
przepisami prawa,
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7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji budynków,
8) dokonywanie wg potrzeb wymiany piasku w piaskownicach,
9) utrzymywanie pojemników na odpady komunalne w stanie porządkowym,
sanitarnym i technicznym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez
powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
2.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do prowadzenia selektywnej zbiórki
następujących odpadów: komunalnych, ulegających biodegradacji, wielkogabarytowych,
budowlanych, niebezpiecznych, szkła, tworzyw sztucznych, makulatury.
3. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych
warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym Regulaminie.
§4
1. Obowiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu powinien być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub
pojazdów, niezwłocznie wg potrzeb,
2) w przypadku wystąpienia śliskości na chodniku, posypanie go materiałem
zwiększającym szorstkość podłoża, bez dodatku środków chemicznych i soli, przy
czym piasek, popiół lub inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć
z chodnika zaraz po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Powstałe w rejonie chodnika sople dachowe należy niezwłocznie usuwać.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na
jezdnię.
§5
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się;
1) wywozu wszelkich odpadów do lasu, palenia ich oraz zasypywania nimi rowów
melioracyjnych,
2) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, trawników oraz zieleńców,
urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów
przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, obiektów stanowiących element
infrastruktury komunalnej,
3) spalania odpadów niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków.
4) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów itp. w miejscach do tego nie
wyznaczonych,
5) malowania np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami,
6) wprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu,
7) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt,
8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych,
9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi,
10) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości,
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,
podjazdów itp.
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§6
1. Wprowadza się zakaz mycia pojazdów samochodowych nad rzekami, jeziorami,
stawami itp. poza warsztatami naprawczymi zakazuje się prowadzenia wszelkich prac
blacharsko – lakierniczych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest
dozwolona na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady
powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 3
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagania dotyczące ich
rozmieszczania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§7
Do gromadzenia nieczystości ciekłych, powstających na terenie nieruchomości nie
skanalizowanej, służą zbiorniki bezodpływowe, odpowiadające wymaganiom wynikającym
z przepisów odrębnych, w szczególności z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
§8
Gmina przystępuje do organizowania selektywnej zbiórki odpadów, segregacji oraz
magazynowania odpadów komunalnych w tym niebezpiecznych, przydatnych do odzysku
i będzie współdziałać z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami na zasadach określonych w Regulaminie.
§9
1. Do gromadzenia odpadów komunalnych służą:
1) pojemniki na odpady komunalne niesegregowane o pojemności nie mniejszej niż
80 l,
2) kontenery przeznaczone na odpady budowlane itp. o pojemności o pojemności od
5 m 3,
3) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3,
4) kosze uliczne,
5) w sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia odpadów komunalnych
dopuszcza się stosowanie worków z tworzyw sztucznych zakupionych w firmie
zajmującej się wywozem odpadów komunalnych.
2. Niesegregowane odpady komunalne powinny być gromadzone na terenie
nieruchomości w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych
pojemnikach lub kontenerach (zakupionych lub wydzierżawionych w
przedsiębiorstwie zajmującym się wywozem odpadów komunalnych):
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3.
4.
5.
6.

1) właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej powinni wyposażyć
nieruchomość w pojemniki na odpady o objętości minimum 110 l (w ilości
odpowiadającej ilości mieszkań), lub o objętości
1100 l , albo w kontenery
o pojemności od 5m3 do 7 m3, przystosowane do wywozu przez samochody
specjalistyczne,
2) nieruchomość zamieszkała przez 1 lub 2 osoby powinna być wyposażona
w pojemniki na odpady o objętości minimum 80 l,
3) właściciele nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej do 5 lokali
mieszkalnych, wyposażą nieruchomość w pojemniki o pojemności 110 l., w ilości
odpowiadającej ilości mieszkań,
4) właściciele nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej powyżej 5 lokali
mieszkalnych, wyposażą nieruchomości w pojemniki o pojemności 1100 l,
5) właściciele nieruchomości o dwóch i większej ilości domów wielorodzinnych
pozostających w zwartej zabudowie wyposażą nieruchomości w kontener
o pojemności 5 m3 lub 7 m3 KP-7 [m3] lub w pojemniki o pojemności 1100 l.
Właściciele lokali handlowych i gastronomicznych – co najmniej jeden pojemnik
o objętości 110 l.
Właściciele zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych – jeden pojemnik o objętości 110 l na
każdych 10 pracowników.
Obiekty użyteczności publicznej (np. szkoły, przedszkola itp.) wyposażą obiekty w co
najmniej dwa pojemniki o objętości co najmniej 110 l, lub jeden o objętości 1100l.
Gmina utrzymuje i wyposaża cmentarze komunalne w pojemniki dostosowane do
mechanicznego opróżniania o pojemności 5 000 l lub o pojemności 7 000 l.
§ 10

1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących
kolorach:
1) niebieskim z przeznaczeniem na makulaturę,
2) żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne (lub siatkowy),
3) zielony z przeznaczeniem na szło.
2. Właściciele wszystkich nieruchomości mają obowiązek prowadzenia selektywnej
zbiórki odpadów, zgodnie z przyjętym systemem gospodarki odpadami i w sposób
przyjęty w Regulaminie.
3. Wywożący, odbierający od właścicieli nieruchomości odpady komunalne
niesegregowane, jest zobowiązany do odbierania z tych nieruchomości wszystkich
odpadów zebranych selektywnie, przez wyposażenie ich w worki z PE lub
odpowiednie pojemniki.
4. Selektywna zbiórka odpadów, wskazanych w § 3 ust. 2, prowadzona jest zasadniczo
w systemie pojemnikowym, (kontenerowym), polegającym na gromadzeniu
segregowanych odpadów w oddzielnych pojemnikach, ustawionych przez
wywożącego w wyznaczonych miejscach, tzw. „gniazdach”.
5. W miejscach, w których ze względu na warunki techniczne, występują trudności
w lokalizacji całego gniazda, a nawet ustawieniu pojedynczych pojemników do
selektywnej zbiórki, zamiast pojemnika można stosować worki foliowych PE.
6. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie systemu workowego,
polegającego na sortowaniu przez właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
do oddzielnych worków, dostarczanych przez wywożącego.
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7. Prowadzący działalność gospodarczą, w tym właściciele sklepów, marketów, punktów
gastronomicznych lub usługowych są zobowiązani ustawić przed sklepami zakładami
lub w wyznaczonych do tego miejscach pojemniki przeznaczone na selektywną
zbiórkę odpadów, które niezależnie od indywidualnego, selektywnego zbierania
odpadów, uzupełniają gminny system selektywnej zbiórki odpadów. W zależności od
rodzaju działalności gospodarczej oraz od lokalizacji szeregowych podmiotów
gospodarczych stwarza się możliwość zawierania wspólnych umów z firmami
prowadzącymi działalność w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych.
Dopuszcza się gromadzenie odpadów segregowanych, po uzgodnieniu z
przedsiębiorstwem wywozowym, w workach foliowych w przypadku trudności w
lokalizacji całego „gniazda”.
8. W pojemnikach na odpady segregowane wolno umieszczać tylko odpady zgodnie ze
wskazanym na nich rodzajem odpadu.
9. Odpady komunalne wielkogabarytowe oraz odpady budowlane pochodzące
z remontów obiektów powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu lub
w specjalnych kontenerach, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości
przez osoby do tego uprawnione.
§ 11
1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić:
1) w granicach nieruchomości w miejscu trwale oznaczonym, posiadającym równą
i trwałą nawierzchnię, łatwo dostępnym dla użytkowników i dla pracowników
przedsiębiorstwa wywozowego,
2) w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich,
2. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać miejsce ustawienia
pojemników w czystości i porządku.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel
nieruchomości.
4. W przypadku niemożliwości usunięcia odpadów z terenu nieruchomości z powodu
braku dojazdu do wyznaczonego miejsca składowania, jak również niemożliwości
wniesienia pojemników - dopuszcza się usytuowanie pojemników na odpady
komunalne (na czas wywozu odpadów) przed nieruchomością, tj. w pasie drogowym
(poza pasem jezdni – na chodniku lub poboczu drogowym).
Usytuowanie pojemników w pasie drogowym w każdym przypadku wymaga dopełnienia
obowiązku uzgodnienia z zarządcą drogi.
5. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych, wytworzonych na nieruchomości, winien
być uregulowany w kompleksowej umowie, zawartej pomiędzy właścicielem
nieruchomości a wywożącym, określającej warunki realizacji usługi, w tym miejsce
gromadzenia odpadów i harmonogram ich wywozu, oraz zasady wzajemnych
rozliczeń z tego tytułu.
6. Selektywnie zbierane odpady inne niż komunalne powstające na terenie
nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej np. medyczne,
weterynaryjne, podlegają obowiązkowi gromadzenia i postępowania zgodnie z
zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach.
7. Odbiór odpadów z nieruchomości określonych w ust. 6, nastąpi na podstawie odrębnej
umowy, zawartej między właścicielem nieruchomości a wywożącym.
§ 12
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1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorstwa
wywozowego dostęp do pojemników na odpady w czasie ustalonym w umowie na
odbiór odpadów, w sposób umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażenia na
szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów.
2. Obowiązki określone w ust. 1 dotyczą także dostępu do urządzeń służących do
gromadzenia nieczystości ciekłych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§13
1. Odpady komunalne zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu
nieruchomości nie rzadziej jak raz na dwa tygodnie.
2. Rozliczanie ilości odebranych odpadów komunalnych następuje wg poniższych zasad:
1) w odniesieniu do mieszkańców prywatnych nieruchomości jednorodzinnych wg
rzeczywistej ilości odebranych pojemników z odpadami, nie mniej jednak niż ilość
określona objętością jednego pojemnika jednorazowo w dniu odbioru,
2) w odniesieniu do mieszkańców wielorodzinnych budynków wg rzeczywistej ilości
odebranych odpadów liczonych ilością odebranych pojemników,
3) w przypadku prywatnych nieruchomości jednorodzinnych zamieszkałych przez
osoby posiadające statut emeryta lub rencisty – wg rzeczywistej ilości odebranych
pojemników z odpadami, nie mniej jednak niż ilość określona objętością 1 pojemnika
jednorazowo raz w miesiącu.
3. Selektywnie zbierane odpady komunalne zbierane w pojemnikach do selektywnej
zbiórki powinny być usuwane z terenu nieruchomości z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do ich przepełnienia.
4. Selektywnie zbierane odpady komunalne w workach z tworzyw sztucznych – na
terenie zabudowy jednorodzinnej – powinny być usuwane z terenu nieruchomości
z częstotliwością jeden raz na miesiąc (zgodnie z harmonogramem ustalonym
z właścicielem nieruchomości).
5. Odpady ulegające biodegradacji tj. odpady kuchenne powstające w gospodarstwach
domowych oraz odpady zielone powstające w wyniku pielęgnacji upraw ogrodów
i terenów zielonych – należy składować (kompostować) w przydomowym
kompostowniku lub gromadzić w odpowiednich pojemnikach przeznaczonych do tego
celu i usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorstwem wywozowym.
6. Wywóz odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie nieodpłatnie przez
uprawniony podmiot raz do roku. Harmonogram wywozu (z podaniem terminu i
miejsca wywozu) ogłoszony będzie przez Burmistrza w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie gminy.
7. Odpady budowlane pochodzące z remontów obiektów powinny być usuwane jak
najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.
8. Odpady niebezpieczne wysegregowane z odpadów komunalnych będą odbierane
przez specjalny pojazd będący na wyposażeniu zakładu zagospodarowania odpadów
(Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych).
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9. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i wypływowi tych
nieczystości do ziemi i wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na cztery
miesiące.
10. Padłe zwierzęta powinny być jak najszybciej zgłaszane do odbioru przez
wyspecjalizowane do tych czynności zakłady.
11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawierania umów na wywóz odpadów
komunalnych stałych i ciekłych tylko z firmami posiadającymi zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów komunalnych
(stałych i ciekłych).
§14

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu,
gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych,
żrących
i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej z wyjątkiem odpadów
komunalnych.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także
odpadów roślinnych).
3. Zakazy określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady,
ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych
terenach użytku publicznego.
§15

1. Zabrania się wysypywania i składowania odpadów komunalnych w miejscach do tego
nieprzeznaczonych.
2. Transport odpadów powinien być prowadzony w sposób nie powodujący
zanieczyszczeń i zaśmiecania terenu.
3. Do wywozu odpadów komunalnych przedsiębiorcy mający zezwolenie burmistrza
zobowiązani są używać pojazdów specjalistycznych. Dopuszcza się możliwość
wywozu odpadów posegregowanych pojazdami przystosowanymi do tego celu.
§16

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania wykonywania
obowiązków: opróżniania zbiorników bezodpływowych - z podaniem ilości ścieków
oraz wywozu odpadów komunalnych poprzez okazanie umowy i dowodów wpłaty
potwierdzających korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie
burmistrza, (przy czym ilość odprowadzanych ścieków powinna być adekwatna do
zużytej wody do celów bytowych).
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania przez okres nie
krótszy niż dwa lata i okazywania, na żądanie upoważnionych osób, aktualnych
umów i dowodów wpłat za usługi o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego (braki w dnie,
pęknięcia w ścianach bocznych itp.) przez gminę, właściciel nieruchomości
zobowiązany jest niezwłocznie do uszczelnienia tego zbiornika. Dotyczy to również
sanitariatów przenośnych i szaletów.

8

4. Zabrania się odprowadzania odsiąków z obornika i ścieków płynnych powstałych
w wyniku produkcji hodowlanej bydła, trzody chlewnej i innych zwierząt do
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów
§ 17
Wszystkie powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być
gromadzone
w
oddzielnych
specjalnie
przeznaczonych
pojemnikach
i przekazywane przedsiębiorstwu wywozowemu lub kompostowane we własnym zakresie.
§ 18
Określa się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania odpadów przez jednostki wywozowe:
1) do 31 grudnia 2010 roku nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995 r.
Rozdział 6
Obowiązki właścicieli (posiadaczy) zwierząt domowych
§ 19
Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe zobowiązane są 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 swoich zwierząt.
§ 20
1. Zobowiązuje się właścicieli psów do wyprowadzania psa w miejscach publicznych
wyłącznie na smyczy, a psy agresywne (i psy rasy uznawanej za agresywną)
i niebezpieczne dla otoczenia powinny mieć założony kaganiec.
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2. Zwolnienie ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych przez
ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej
kontroli nad jego zachowaniem, a pies ma nałożony kaganiec.
3. Posiadacz psa jest zobowiązany do reagowania w sytuacjach powodujących zakłócanie
spokoju, porządku, bądź spoczynku nocnego wywołanego uporczywym wyciem lub
szczekaniem psa.
4. Wybiegi i kojce, budy dla psów należy lokalizować w takim miejscu aby biegające
zwierzęta swoim zachowaniem nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
W przypadku braku możliwości innego usytuowania należy z trzech stron ustawić
ekran sztuczny o wysokości co najmniej 2 metry.
5. Przewożenie psa środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach
ustalonych przez przewoźnika.
§ 21
Zabrania się wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt domowych do sklepów, lokali
gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, za wyjątkiem
zakładów weterynaryjnych. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów przewodników.
§ 22
Właściciele psów, kotów i innych zwierząt domowych zobowiązani są do usuwania
zanieczyszczeń spowodowanych przez swoje zwierzęta na klatkach schodowych lub innych
pomieszczeniach budynków służących do wspólnego użytku oraz na terenach użytku
publicznego, takich jak: ulice i chodniki, parki, trawniki, skwery itp.
Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów
przewodników.
§ 23
Psy bez opieki będą uznane za bezpańskie. Za psa bezpańskiego będzie uznany każdy pies,
który znajduje się poza terenem posesji jego właściciela albo osoby, mogącej poświadczyć
o właścicielu psa.
§ 24
Obowiązek usunięcia padłych psów i kotów – w sposób określony w § 13 ust. 10, należy do:
1) osób posiadających psy i koty,
2) właścicielu nieruchomości – w przypadku gdy padłe psy lub koty były bezdomne,
3) zarządcy drogi – gdy padłe psy lub koty znajdują się na jezdni lub w obrębie pasa
drogowego,
4) gminy – w odniesieniu do pozostałych terenów.
Rozdział 7
Warunki i wymagania dla utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie gminy
wyłączonych z produkcji rolnej
§ 25
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1. Wprowadza się całkowity zakaz hodowli zwierząt inwentarskich (trzody chlewnej,
bydła, koni, owiec, kóz, królików, kur, gołębi itp.) w obrębie zabudowy szeregowej na
terenie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych w mieście.
2. Hodowla drobnego inwentarza i drobiu na prywatnych posesjach w obrębie osiedli
o luźnej zabudowie jest dopuszczalna, pod warunkiem zachowania wymagań
określonych w § 26.
3. Wprowadza się następujące zasady utrzymywania pszczół:
1) na działce siedliskowej na terenie osiedli jednorodzinnych i wielorodzinnych
pasieka nie może przekroczyć 5 pni,
2) ule należy ustawić w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiednich,
3) w przypadku nie zachowania tej odległości, na terenie na którym stoją ule
z pszczołami należy z trzech stron ustawić ekran naturalny np. z gęstych krzewów lub
sztuczny, wysokości co najmniej 3 m.
§ 26
Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich i gołębi jest obowiązany zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości
w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu
i nie powodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości, oraz wód powierzchniowych
i podziemnych,
2) nie powodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na
nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas i odory,
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział 8
Wyznaczanie obszarów obowiązkowej deratyzacji
§ 27
1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej
deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku (wiosną i jesienią) w terminach odpowiednio:
1) deratyzacja wiosenna od dnia 01 maja do dnia 31 maja,
2) deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie
własnych nieruchomości na własny koszt.
3. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym
Inspektorem Sanitarnym. Urząd Gminy określi termin deratyzacji w formie
obwieszczeń na terenie gminy.
4. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni, itp.
zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku i wg potrzeb.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 28
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Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie, zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podlega karze grzywny.
§ 29
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czerwieńska.

§ 30
Traci moc uchwała nr 177/XXIX/98 Rady Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 19 lutego
1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Czerwieńsk.
§ 31
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Leszek Jędras

M.P.S
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