UCHWAŁA NR XXIV/132/2012
RADY GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, Rada Gminy Lipnica Wielka uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipnica Wielka, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnica Wielka.
§3
Traci moc uchwała Nr VIII/56/2007 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie
Regulaminu określającego szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Lipnica Wielka.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy Lipnica Wielka

Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr XXIV/132/2012
Rady Gminy Lipnica Wielka
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
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ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lipnica Wielka,
w szczególności dotyczące:
1.
1)
2)
3)

4)
5)
2.

1)
2)
3.
4.
5.

6.

7.

Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru i tektury, metalu, tworzywa sztucznego, szkła, opakowań wielomateriałowych;
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;
prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje itd.), zużytych baterii
i akumulatorów,
zużytego
sprzętu
elektrycznego
i
elektronicznego,
odpadów
wielkogabarytowych, mebli, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych
opon, tekstyliów oraz opakowań po środkach ochrony roślin;
uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego;
mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.
Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym, z uwzględnieniem:
średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych,
lub w innych źródłach;
liczby osób korzystających z tych pojemników.
Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku.
Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§2

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)

ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);

2)

nieruchomości –należy przez to rozumieć następujące rodzaje nieruchomości: nieruchomości
gruntowe (rolne, leśne, inne zabudowane lub przeznaczone pod zabudowę), nieruchomości
budynkowe, nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe);

1

3)

właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; jeżeli nieruchomość jest
zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali,
obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością
wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.903), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany;
wykonawcy robót budowlanych w przypadku budowy;

4)

odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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;

5)

odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które
ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach
na odpady; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów
z budów i remontów;

6)

odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych, ulegających
biodegradacji, powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów
zielonych;

7)

odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury,
tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, z blachy stalowej
i z aluminium;

8)

odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne w rozumieniu
ustawy o odpadach, takie jak: baterie, akumulatory, świetlówki, farby, lakiery, rozpuszczalniki,
oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, środki do impregnacji drewna, opakowania po środkach
i nawozach, opakowania po aerozolach, leki, zużyte opatrunki pochodzące z domów, itp.;

9)

odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – należy przez to rozumieć odpady
materiałów budowlanych pochodzące z remontów, budów i rozbiórek;

10) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
11) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
12) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia;
13) przedsiębiorcach – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiot prowadzący działalność
w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
14) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć każde zwierzę utrzymywane
lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego otoczeniu
domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa;
15) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku
o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z późn. zm.;
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16) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które
uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich
właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały;
17) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć przez to
dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 roku
(M.P. 2010 Nr 101, poz. 1183);
18) stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki
ustalone uchwałą Rady Gminy Lipnica Wielka na podstawie art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391);
19) punktach selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć miejsca łatwo dostępne
dla mieszkańców gminy, w których odbierane są zbierane w sposób selektywny frakcje
odpadów; punkty mogą być stacjonarne i mobilne, do których zalicza się samochody odbierające
wyselekcjonowane odpady;

ROZDZIAŁ 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych
oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;
3) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej;
4) wyposażenie nieruchomości w szczelne zbiorniki bezodpływowe w przypadku nieczystości
ciekłych nieodprowadzanych do kanalizacji sanitarnej; Jest to okresowo dopuszczalne wyłącznie
na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej do czasu jej wybudowania
i na terenach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza takie
rozwiązanie;
5) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojowicy
w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej;
6) selektywne zbieranie, a odbierający poprzez selektywne odbieranie następujących frakcji
odpadów: papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,
odpady biodegradowalne, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony;
7) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej
od liczby mieszkańców nieruchomości;
8) przekazywanie odpadów selektywnie zebranych oraz pozostałych odpadów zmieszanych
przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych udostępnionym harmonogramem;
9) uprzątanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych, zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
(Dz. U. z 2005 r. Nr 25 poz. 202);
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10) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne powstającymi na terenie nieruchomości
zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz.628 z późn. zm.);
11) dbanie o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń;
12) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości i utrzymanie należytego stanu sanitarno-higienicznego;
13) uprzątanie poprzez: zmywanie, zamiatanie, zbieranie, malowanie, itp. zanieczyszczeń
z posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń
budynków wielolokalowych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnohigienicznym;
14) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego.
a) Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach
niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a w przypadku braku możliwości
takiego gromadzenia usunięte z nieruchomości. Zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu oraz
innych zanieczyszczeń na chodnik lub drogę;
b) W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać
piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania;
c) Usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynku powinno nastąpić
niezwłocznie po ich pojawieniu się;
15) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;
16) oznaczenie nieruchomości zgodnie z treścią art. 47b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287), przez umieszczenie
w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbanie o jego
estetyczny i czytelny wygląd;
17) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami leśnymi,
chronionymi, ani gruntami pod wodami w stanie wolnym od zachwaszczenia, z wykoszoną
trawą;
18) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zajętego
oraz utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;
19) usuwanie suchych drzew i krzewów po uprzednim uzyskaniu zgody Wójta Gminy Lipnica Wielka;
20) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach w stanie wykoszonym
i drożnym;
21) utrzymywanie skarp nasypów i wykopów poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych
w stanie wykoszonym;
22) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego
otoczenia;
23) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów budynków;
24) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych
pod warunkiem:
a) mycie dotyczy nadwozia samochodu;
b) mycie wykonuje się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości przy użyciu
środków ulegających biodegradacji;
c) ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub kanalizacji
deszczowej; ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych
lub do ziemi;
25) Naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi wyłącznie
pod warunkiem:
a) czynności dotyczą drobnych napraw;
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b)
c)
26)

27)
28)

29)

przy naprawie nie zanieczyszcza się środowiska, a powstające odpady gromadzi się
w pojemnikach do tego przeznaczonych;
naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości;
stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie
gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007
roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033), czyli na podłożu utwardzonym
i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich
przez wymagany przepisami okres oraz stosowanie obornika zgodnie z przepisami;
pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów, kwietników,
klombów;
zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż
chodników i dróg do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpiecznego korzystania z pasa
drogowego;
zgłaszanie Wójtowi Gminy Lipnica Wielka faktu zauważenia bezdomnego zwierzęcia
podejrzanego o wściekliznę;
§4

Na terenie gminy Lipnica Wielka biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania
się:
1) wypalania traw, spalania liści oraz spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach
grzewczych budynków, a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna
(trociny, wióry, ścinki), a także papier i tekturę, niezawierające substancji niebezpiecznych,
impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników
innych właścicieli;
3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw,
urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń,
urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej, transformatorów, rozdzielni, linii
energetycznych i telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, itp.;
5) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych szczególnie w miejsca do tego
nieprzeznaczone;
6) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
7) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
§5
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, właściciele nieruchomości
(spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku
zgodne z przepisami Regulaminu.
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ROZDZIAŁ 3
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów
§6
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki do zbiórki
odpadów komunalnych.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki na odpady w miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).
Odpady selektywnie zbierane powinny być wrzucane do odpowiednich pojemników.
Należy prowadzić selektywną zbiórkę odpadów dla poszczególnych frakcji: papieru i tektury
(w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów.
Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy
zabrudzeniu należy przed złożeniem do pojemnika umyć.
Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed
złożeniem do pojemnika w celu zmniejszenia objętości odpadów; z odpadów posiadających
zakrętki należy je odkręcić, można je ponownie nakręcić po zgnieceniu.
Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów
jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy; w zabudowie zagrodowej
i jednorodzinnej właściciele mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pozostali
właściciele nieruchomości przekazują odpady ulegające biodegradacji przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne z Gminy Lipnica Wielka.
Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających
biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w gminie i podpisać
zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał
uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.
Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w pojemnikach jednoznacznie
identyfikujących właściciela nieruchomości.
Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych
zgodnie z dostarczonym harmonogramem.
Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków, chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.), zużytych
baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych,
zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań
po środkach ochrony roślin, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.
Wymienione w ust. 11 odpady można przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem
lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
Odpady niebezpieczne należy gromadzić oraz przygotować do odbioru w taki sposób,
by uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
Odpady o mniejszych gabarytach wymienione w ust. 11 należy wkładać do worków
bezbarwnych, przeźroczystych, tak by możliwa była identyfikacja ich zawartości.
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15. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powinny być załadowane do odpowiedniego
pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady; właściciel nieruchomości ma obowiązek
odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy.
16. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek usunąć.
17. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór odpadów komunalnych oraz ich
transport, by nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras
i w wyznaczonych w harmonogramie terminach.
18. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie składanych
przez właścicieli nieruchomości deklaracji będących podstawą do wystawienia tytułu
wykonawczego.
§7
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym ma podpisaną umowę.
2. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
3. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie
winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych pracownicy
podmiotu uprawnionego mają obowiązek usunąć.
5. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych
oraz transport nieczystości ciekłych, by nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego
i odbywały się według tras i w ustalonych terminach.
§8
Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa,
gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza zobowiązany jest do:
1.
2.
3.
4.

Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów
oraz regularnego ich opróżniania.
Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu
działalności w danym dniu.
Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczeniu odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania
działalności gospodarczej obszarów przyległych.
Selektywnego gromadzenia odpadów.

ROZDZIAŁ 4
Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych
§9
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
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1.
2.
1)

2)

Odpady nieselekcjonowane i zmieszane odbierane są w cyklu miesięcznym.
Prowadzenie w zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących
strumieni odpadów komunalnych:
Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, szkło, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe gromadzone w pojemnikach oddzielnie dla każdej
frakcji odpadów, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej raz na trzy
miesiące.
Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny obejmujące: zużyty sprzęt elektroniczny
i elektryczny, chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte
akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe
oraz przeterminowane lekarstwa odbierane są raz na pół roku w mobilnych punktach
do selektywnej zbiórki odpadów oraz w specjalnie utworzonych punktach selektywnej zbiórki
odpadów.

3)

Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia
robót do właściwego organu administracji, odbierane będą na indywidualne zamówienie złożone
przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, z którym
Gmina Lipnica Wielka zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

4)

Odbiór odpadów biodegradowalnych w tym zielonych określi harmonogram odbioru podany
do publicznej wiadomości mieszkańcom, ustalony przez Gminę Lipnica Wielka z podmiotem
odbierającym odpady komunalne, z którymi Gmina Lipnica Wielka zawarła umowę na odbiór
lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
§10

W przypadku punktów gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się
obowiązek codziennego usuwania odpadów.
§11
Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się
z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia
częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki
na odpady.
§12
W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się
obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
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ROZDZIAŁ 5
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§13
Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1.

Pojemniki muszą spełniać wymagania określone Rozporządzeniem w sprawie wymagań
technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zaopatrzyć nieruchomość w pojemniki do zbierania
odpadów komunalnych.
3. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Lipnica Wielka przewiduje się pojemniki
na odpady o minimalnej pojemności 120 l;
4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej
następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l/miesiąc na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l/miesiąc na każdą nieruchomość;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l/miesiąc na każdego ucznia i pracownika, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l;
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l/miesiąc na każde dziecko i pracownika, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
9) dla domów opieki, internatów, hoteli, kwater agroturystycznych, pensjonatów, itp. 20 l na jedno
łóżko; co najmniej jeden pojemnik 120 l;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

§14
Określa się rodzaje i pojemność pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów
przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1.
2.

Pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
Pojemność pojemników powinna wynosić 120 l.
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3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
4.

5.

6.

Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących
ujednoliconych kolorach:
Niebieski – makulatura i tekstylia;
Żółty – tworzywa sztuczne;
Zielony – szkło kolorowe i opakowania szklane kolorowe;
Biały – szkło bezbarwne i opakowania szklane bezbarwne;
Brązowy – odpady ulegające biodegradacji;
Czerwony – opakowania wielomateriałowe.
Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je
do specjalistycznych pojemników znajdujących się w miejscach wskazanych przez Gminę Lipnica
Wielka; Gmina poinformuje mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty o lokalizacji i terminie
udostępnienia pojemników.
Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w miejscach wskazanych
przez Gminę Lipnica Wielka; Gmina poinformuje mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty
o lokalizacji i terminie udostępnienia pojemników.
Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach,
uniemożliwiających pylenie.
§15

Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do użytku publicznego:
1.
1)
2)
3)

Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej:
kosze uliczne o pojemności 50 l;
pojemniki (kosze, kontenery) o pojemności 240 l i 1100 l;
na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma
to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
§16

Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa się ona
w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety
przenośne w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie
przekracza 4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych
wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć
umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnianie i uprzątnięcie
ich.
§17
Ustala się następujące zasady doboru i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1.

Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez jej zaopatrzenie
w zbiornik bezodpływowy dostosowany pojemnością do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie oraz zapewnia opróżnianie bez dopuszczenia do przepełnienia
zbiornika, przyjmując normę zużycia wody zapisaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
(Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
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2.

Dla obiektów handlowych, usługowych itp. należy przyjąć normy zużycia wody zawarte
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. Nr 8, poz. 70) dla tych obiektów i na ich
podstawie określić częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych.
§18

Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowymi technicznym:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości .
Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.
Pojemnik nie powinien być uszkodzony, bądź niekompletny (np. bez pokrywy).
Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zadaszone; pojemniki powinny być
ustawione na wyrównanej i najlepiej utwardzonej powierzchni oraz niedostępne dla osób
trzecich.
Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich sprzątanie
i zamiatanie.
Pojemniki na odpady należy wystawiać w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik
lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Szczelny zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane
w miejscu umożliwiającym dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.
§19

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§20
1.

2.
3.
1)
2)
3)
4.
1)
2)
3)
4)
5)
5.
6.

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 innych niż komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie wolno wrzucać:
kalki technicznej;
opakowań z zawartością;
prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:
ceramiki (porcelana, naczynia, talerze, doniczki);
luster;
szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
szkła budowlanego (szkło zbrojone, szkło okienne);
szyb samochodowych.
Do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali
łączonych z innymi materiałami.
Do pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wielomateriałowych nie można wrzucać
opakowań ani materiałów innych niż opakowania wielomateriałowe.
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7.

8.

Do przydomowych kompostowników i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ulegających
biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone
z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz nieczystości z obornika
do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne w postaci
ścieków.

ROZDZIAŁ 6
Obowiązki formalnoprawne i skutki ich nieprzestrzegania
§21
Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:
1.

2.

3.

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają obowiązek w terminie
14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania
na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożyć w Gminie deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6m ustawy.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów
komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany
złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r.
o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504 z późn. zm.), jest
zobowiązany wystąpić z wnioskami o opinię i powiadomić stosowne służby oraz wystąpić
do wójta o zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
§22

Konsekwencje nierealizowania obowiązków:
1.

2.

3.

Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia
nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich
we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości
w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu,
lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione
służby. W przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków nałożony zostanie mandat.
Wójt Gminy Lipnica Wielka dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady komunalne
oraz wszystkich nieruchomości, które powinny być wyposażone w szczelne zbiorniki
bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat.
W przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy Lipnica
Wielka wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość,
terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżniania; decyzji tej
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; do wyżej wymienionych opłat wymienioną
decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749).
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4.

5.
6.

W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych
zgodnie z art. 6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
podatkowa.
Dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych
właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres jednego roku.
W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości
jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu
i do powiadomienia o tym gminy.

ROZDZIAŁ 7
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych,
do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione
§23
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1)

2)

do dnia 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w roku 1995;
do dnia 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy
tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
§24

Podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych latach zebrać selektywnie spośród odpadów
komunalnych przekazywanych przez właścicieli nieruchomości i poddać odzyskowi oraz recyklingowi
ilości odpadów odpowiadające wskaźnikom:
1)
2)

zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60 % wytworzonych odpadów
do końca 2014 r.;
przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej
takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę
możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych
na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 roku.

ROZDZIAŁ 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi
§25
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
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zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną
odpowiedzialność za te zwierzęta.
§26
1.
1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

9)
2.
3.

Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy:
Stały i skuteczny dozór;
Systematyczne szczepienie psów przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej
trzech miesięcy i okazywania na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych
zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu;
założenie psu obroży oraz wyprowadzanie go na smyczy lub w kagańcu, natomiast psa rasy
uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów przewodników;
niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,
kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;
zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych,
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem; zapis nie
dotyczy psów ras uznawanych za agresywne;
zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający
jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczystości te umieszczone w szczelnych torbach o dłuższym rozkładzie mogą być umieszczone
w pojemnikach do zbierania odpadów;
niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.
Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących
zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
Postanowienia zawarte w ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.
§27

Obowiązki określone w § 26 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów
specjalnych, tzn. zwierząt których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie
odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych,
Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia
i wykorzystania psów przewodników osób ociemniałych.
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§28
Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej
wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym
gmina ma podpisaną stosowną umowę.
§29
Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty
ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.
§30
Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych należy do:
1)
2)
3)

osób posiadających zwierzęta;
zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego;
gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

ROZDZIAŁ 9
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§31
1.
2.

3.
1)
2)
4.
1)
2)
3)

4)

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, jednostki
handlowe.
Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623);
wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:
przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych utrzymując pomieszczenia dla zwierząt
gospodarskich, terenów hodowli i bezpośredniego otoczenia w należytej czystości;
ogrodzić wybieg dla zwierząt gospodarskich odpowiednim ogrodzeniem w sposób
uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu;
składować obornik w odległości, co najmniej 4 m od linii rozgraniczającej nieruchomości,
na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich
nieruchomości;
przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
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5)

pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.
§ 32

Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach , placach
i innych miejscach publicznych.
§33
Wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości muszą być gromadzone zgodnie
z przepisami sanitarnymi, nie mogą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych; Nieczystości nie mogą powodować uciążliwości zapachowych
oraz rozprzestrzeniania się owadów, gryzoni i insektów.
§34
1.
2.

Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność w tym zakresie.
Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt.

ROZDZIAŁ 10
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§35
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeby deratyzacji
na terenie nieruchomości.
§36
W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Lipnica
Wielka określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
§37
Deratyzację powinno się przeprowadzać w miejscach i pomieszczeniach takich jak: śmietniki, altany
na pojemniki, korytarze piwniczne, węzły cieplne.
§38
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
§39
W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek deratyzacji spoczywa na Gminie Lipnica
Wielka.
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ROZDZIAŁ 11
Postanowienia końcowe
§40
1.

2.
3.

Upoważnieni przez Wójta Gminy Lipnica Wielka pracownicy oraz jednostki upoważnione
do kontroli na mocy odrębnych przepisów są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych
w zakresie stosowania postanowień Regulaminu.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia
kontroli realizacji obowiązków określonych w Regulaminie.
Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie
art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach(Dz. U. z 2012 r. poz. 391).
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