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REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY SKOMLIN 

( Projekt po zmianach) 

 

 

Rozdział  I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skomlin, zwanym dalej 

Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Skomlin.  

Podstawa prawna: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. Nr 132, 

poz.622, z późn. zm.), Ustawa o odpadach. (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.),           

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw. ( Dz. U. Nr 175, poz. 1458) 

 

§2 

Regulamin obowiązuje: 

- właścicieli nieruchomości, 

- jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej, 

- wszystkich korzystających z terenów będących   własnością Gminy oraz osoby 

przebywające czasowo na terenie gminy Skomlin.  

§ 3 

Ilekroć w Regulaminie  jest mowa o: 

1. odpadach komunalnych  - rozumie  się przez to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a takŜe  odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów ,które ze względu na 
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swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych  

2. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady 

komunalne, które nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, 

w typowych pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, 

3. odpadach ulegających biodegradacji -  rozumie się przez to odpady, które ulegają 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów , 

4. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych 

w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród *18 strumieni 

składających się na odpady komunalne, 

5. odpadach zielonych - naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających 

biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów 

zielonych, 

6. odpadach opakowaniowych – naleŜy przez to rozumieć opakowania z papieru i 

tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, 

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, 

składające się na odpady komunalne,  

7. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 

zbiornikach bezodpływowych i ścieki odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, 

8. stacjach zlewnych – naleŜy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane 

przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków słuŜące do 

przyjmowania nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 

ich gromadzenia, 

9. właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, 

uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające 

nieruchomością, 

                                                 
*  18 Strumieni odpadów  
1.Odpady kuchenne ulegaj ące biodegradacji 2.Odpady zielone 3.Papier i tektur a(nieopakowaniowe) 
4.Opakowania z papieru i tektury 5.Opakowania wielo materiałowe 6.Tworzywa sztuczne 
(nieopakowaniowe) 7.Opakowania z tworzyw sztucznych  8.Tekstylia 9.Szkło (nieopakowaniowe) 
10.Opakowania ze szkła 11.Metale 12.Opakowania z bl achy stalowej 13.Opakowania z aluminium 
14.Odpady mineralne 15.Drobna frakcja popiołowa 16. Odpady wielkogabarytowe 17. Odpady 
budowlane 18.Odpady niebezpieczne 
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10. podmiotach uprawnionych - naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące 

gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi waŜne 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:  

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

- opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części 

 

Rozdział 2 

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 4 

Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku oraz 

naleŜytego stanu sanitarno – higienicznego, poprzez: 

1) wyposaŜenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników słuŜących do 

gromadzenia odpadów; 

2) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od 

dnia przekazania jej do eksploatacji a w przypadkach określonych w art. 5 ust.1 pkt.2 

ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie  

wyposaŜenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 

przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych; 

3) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki lub gnojowicy; 

4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych 

podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

5) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych; 

6) usuwanie, poprzez zamiatanie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z 

powierzchni nieruchomości i utrzymanie ich naleŜytego stanu sanitarno – 

higienicznego; 

7) pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów 

kwietników , klombów, zarówno komunalnych jak będących własnością osób 

fizycznych i prawnych; 

8) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia; 
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9) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu tablic 

informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości, oraz zadbanie o ich 

estetyczny i czytelny wygląd;  

10) niezwłoczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników 

przylegających bezpośrednio do nieruchomości i podjęcie działań usuwających lub, co 

najmniej ograniczających śliskość chodnika; 

11) usuwanie śniegu i lodu z dachu oraz nawisów /sopli/z okapów, rynien i innych części 

nieruchomości; 

12) usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 

budowlanych, powstałych w wyniku modernizacji lokali i budynków pod 

odpowiedzialnością kierownika budowy, 

13) utrzymanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drozności i wykoszenia, 

14) utrzymanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie czarnego ugoru. 

§ 5 

 

Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się; 

1) spalania odpadów niebezpiecznych, tworzyw sztucznych/ w tym opony/ papy, 

przewodów elektrycznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych 

budynków; 

2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami 

zlewnymi; 

4) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, 

nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, 

pojazdów itp. 

5) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne, odpadów niebezpiecznych 

6) oprowadzania ścieków komunalnych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, 

kanalizacji deszczowej, sieci melioracyjnej; 
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Rozdział 3 

 

Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

 

 

§ 6 

Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie słuŜących do 

uŜytku publicznego, pod warunkiem, Ŝe powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub 

zbiorników bezodpływowych. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód 

powierzchniowych jest zabronione. 

§ 7 

Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieŜącą eksploatacją jest dozwolona na 

terenie nieruchomości, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby 

oraz uciąŜliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział 4 

Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na 

drogach publicznych 

§ 8 

 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania 

następujących rodzajów odpadów: 

� szkło (białe i kolorowe) 

� papier 

� opakowania z tworzyw sztucznych 

� złom 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zabezpieczyć odpowiednią ilość pojemników 

lub worków na odpady komunalne. 

 

3. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to; 
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1) kosze uliczne o pojemności od 10l do 50l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120l, 240l, 1100l, 

3) worki; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 

800l do 1500l i worki 

4. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w 

workach z tworzywa sztucznego /koloru czarnego/, pojemnikach lub kontenerach o 

minimalnej wielkości : 

 

1) jeden pojemnik o pojemności 120l – w przypadku gospodarstwa domowego do 

4 osób 

2) dwa pojemniki o pojemności 120l – w przypadku gospodarstwa domowego od 

5 do 8 osób  

3) trzy pojemniki o pojemności 120l – w przypadku gospodarstwa domowego od 

9 do 12 osób 

4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować 

pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, 

5) prowadzący działalność, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani 

są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb 

uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego 

cyklu odbioru : 

- dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli – 3l na kaŜdego ucznia i 

pracownika; 

- dla lokali handlowych – 50l na kaŜde 10m pow. całkowitej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal; 

- dla lokali gastronomicznych- 20l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy 

to takŜe miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu 

do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120l na 

kaŜdych 10 pracowników; 

 

5. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w następujący 

sposób: 
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1) odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone: 

- właściciel nieruchomości moŜe składować je w przydomowym 

kompostowniku; 

2) odpady opakowaniowe/łącznie/ wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i 

metalami:  

- składane są do worków i pojemników dostarczonych przez podmiot 

uprawniony i przekazywane mu zgodnie z harmonogramem  

- mieszkańcy posiadający przeterminowane leki , mogą takŜe zwrócić je 

bezpłatnie do aptek, zuŜyte baterie do sklepów , które dysponują 

odpowiednimi pojemnikami oraz zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

do punktów sprzedaŜy,( Dz. U. Nr 180poz. 1495 z 2005 r.) 

- odpady niebezpieczne muszą być zbierane do worków w oryginalnych 

opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed 

ich oddziaływaniem 

 

 

3) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, 

naleŜy wystawić je na chodnik przed wejściem do nieruchomości, z którego 

odbierane są przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości 

zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych, w terminach wyznaczonych 

harmonogramem. 

4) odpady budowlane składane do kontenera dostarczonego przez podmiot 

uprawniony i w nim odbierane lub w wyznaczone miejsce. 

6. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie 

przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub 

czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróŜnianie było konieczne 

nie częściej niŜ raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.  

 

 

 

§ 9 

1. System selektywnej zbiórki odpadów gmina prowadzi poprzez stosowanie worków z 

tworzyw sztucznych  o poj.ok. 70l  
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2. Podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych zobowiązany jest do 

ustawienia w miejscach publicznych, przed sklepami itp. pojemników przeznaczonych 

na selektywną zbiórkę.  

3. Miejsca publiczne takie jak: przystanki komunikacji, tereny uŜytku publicznego są 

przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców uŜytkujących tereny komunikacji 

publicznej obowiązkowo wyposaŜane w zamocowane na stałe kosze uliczne, zgodnie 

z następującymi zasadami: 

- na przystankach komunikacji kosze naleŜy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej 

nie ma – to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku; wielkość koszy ulicznych 

została określona w § 9 ust.1 pkt.1 

4. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych obowiązani są do 

ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed uŜytkowanymi lokalami i zapewnienia ich 

opróŜniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niŜ 

jeden raz w tygodniu  

5. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposaŜenia miejsca, w którym 

się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe i zapewnienia 

odpowiedniej liczby szalet. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z 

podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich 

opróŜnienie i uprzątnięcie, bezpośrednio po zakończeniu imprezy, nie później niŜ w 

ciągu 24 godzin. 

 

§ 10 

1. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki naleŜy ustawić w miejscu 

wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej moŜliwości nie ma, 

naleŜy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę 

przed wejściem na teren nieruchomości. 

2. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na wyrównanej, w miarę potrzeb 

utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota. 

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w stanie 

czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. 

4. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione 

w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na 
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teren nieruchomości, w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez 

zarządcę nieruchomości do tego celu w zabudowie wielorodzinnej. 

5. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia 

przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich 

pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróŜniania. 

 

§ 11 

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne gorącego popiołu, 

ŜuŜla, substancji toksycznych, Ŝrących wybuchowych, przeterminowanych leków, 

zuŜytych olejów resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów 

niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów. 

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z 

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 

4. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się 

wrzucać: 

- opakowania z zawartością np. Ŝywnością, wapnem, cementem 

5. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, 

- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i 

lakierach, 

- opakowania po środkach ochrony roślin. 

6. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:  

- ceramikę /porcelana, doniczki, talerze/ 

- lustra 

- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami 

zawartości, 

- szkło budowlane/szyby, szkło zbrojone 

- szyby samochodowe. 
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Rozdział 5 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego 

§ 12 

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem 

uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udzielenia odbiorcy odpadów 

informacji niezbędnych do ustalenia treści umowy o usuwanie o odpadów 

komunalnych, poprzez złoŜenia stosownego oświadczenia określającego ilość osób 

zamieszkujących daną nieruchomość. 

3. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani, w 

celu przygotowania umowy, do podania upowaŜnionemu przedstawicielowi podmiotu 

uprawnionego, informacji umoŜliwiającej obliczenie zapotrzebowania na pojemniki. 

4. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, są 

zobowiązani do niezwłocznego podpisania z podmiotem uprawnionym umowy na 

opróŜnianie zbiornika bezodpływowego lub opróŜnianie osadnika oczyszczalni 

przydomowej. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przechowywania przez okres minimum 

1 roku i okazywania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dowodów płacenia, za usługę odbioru 

odpadów komunalnych. 

6. Na Ŝądanie Wójta gminy właściciel nieruchomości jest zobowiązany stawić się w 

urzędzie gminy z dowodami wpłaty i okazać je uprawnionemu przez Wójta 

pracownikowi Urzędu. 

7. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie korzysta z usług odbiorcy odpadów, 

odpady bądź nieczystości ciekłe z jego nieruchomości usuwa gmina na zasadach 

określonych w art.6 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, obciąŜając kosztami wywozu właściciela nieruchomości. 
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§13 

 

1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości ustala 

się: 

1) odpady kuchenne: 

- po zgłoszeniu tego faktu odbiorcy, odpady kompostowane są w 

przydomowych kompostowniach, 

2) odpady opakowaniowe : 

- cyklu dwumiesięcznym  

 

3) odpady niebezpieczne: 

- cyklu dwumiesięcznym  

 

4) odpady wielkogabarytowe: 

- cyklu dwumiesięcznym  

5) odpady budowlane 

- będą odbierane na indywidualne zgłoszenie 

6) odpady nieselekcjonowane  

- cyklu dwumiesięcznym  

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do uŜytku 

publicznego ustala się: 

1) raz na dwa tygodnie,  

2) niezaleŜnie od częstotliwości opróŜniania koszy ulicznych, określonej wyŜej, 

zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 

ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię. 

3. Właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani 

opróŜniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia 

bądź wylewania na powierzchnię terenu. 

4. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieszczelności                     

i powiadomienia gminy. 
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§ 14 

 

1. OpróŜnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się 

na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu 

uprawnionego, z którym podpisał umowę. Zamówienie musi być zrealizowane w 

ciągu 36 godzin od złoŜenia. 

2. Częstotliwość opróŜniania z osadów ścieków zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika, ich instrukcji eksploatacji. 

3. Pracownicy podmiotu uprawnionego są zobowiązani do natychmiastowego usunięcia 

zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz 

nieczystości płynnych. 

4. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów 

oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu 

ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych 

harmonogramem. 

Podmiot uprawniony zobowiązany jest dostarczyć właścicielowi nieruchomości 

harmonogram wskazujący terminy odbioru odpadów komunalnych w danym roku. 

 

Rozdział 6 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty uprawnione 

 

§ 15 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

1) do 31 grudnia 2010r. –  do 75% masy w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r.,  

2) do 31 grudnia 2015r. - do 50% masy w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. 

3) do 31 grudnia 2020 r.- do 35 % masy w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r. 

Obowiązek ten realizuje podmiot odbierający odpady. 
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Rozdział  7 

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 

§16 

 

1. Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 

gminy, a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego deponowania odpadów 

komunalnych w środowisku; 

2. WdroŜenie na obszarze gminy przydomowych metod kompostowania odpadów 

kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych; 

3. Wzrost stopnia odzysku wybranych frakcji odpadów, w tym recyklingu frakcji 

odpadów opakowaniowych, wielogabarytowych, budowlanych; Selektywne 

wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych i ich 

unieszkodliwienie. 

4. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Skomlin, które nie mogą być 

poddawane odzyskowi naleŜy składować na składowisku odpadów w Skomlinie. 

  

 

Rozdział  8 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego uŜytku 

 

 

§ 17 

 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są 

zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w 

szczególności nie pozostawienia bez dozoru, jeŜeli zwierzę nie jest naleŜycie 

uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym bądź na terenie 

ogrodzonym w sposób uniemoŜliwiający wydostanie się zwierzęcia. Na bramie 

wejściowej na terenie nieruchomości powinna wisieć tabliczka ostrzegawcza:                  

„ Uwaga pies” o moŜliwości spotkania psa puszczonego luzem. 
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2. Na terenie uŜytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a w 

przypadku ras uznawanych za agresywne – w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest 

dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, Ŝe pies ma 

kaganiec a właściciel ma moŜliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 

zachowaniem. 

 

3. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów uŜytku 

publicznego, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeŜeli zakaz taki wynika z 

wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości. 

 

§ 18 

1. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek poddawania ich obowiązkowemu 

okresowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zawiadomienia natychmiast 

słuŜb sanitarnych o pojawieniu się u zwierząt objawów wzbudzających podejrzane 

zachowania, wskazujące na chorobę zakaźną. 

 

§ 19 

 

Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie 

zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków słuŜących do 

uŜytku publicznego, a takŜe na terenach takich jak ulice, chodniki, skwery, zieleńce, itp. 

 

Rozdział 9 

Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolnej 

§ 20 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym regulaminie. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie oraz prowadzący ich hodowlę, są zobowiązani: 

- gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny                   

z prawem i nie powodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych                

i podziemnych, 
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- do nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciąŜliwości, takich jak hałas, odory czy podobne, 

wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,  

- przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno - epidemiologiczne. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zajętych przez instytucje 

uŜyteczności publicznej. 

4. właściciele padłych zwierząt gospodarskich są zobowiązani do ich przekazywania do 

punktów usuwania i unieszkodliwiania padłych zwierząt. 

 

 

 

Rozdział 10 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej 

przeprowadzania 

 

§ 21 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, w miarę potrzeby deratyzacji 

na terenie nieruchomości. 

§ 22 

Deratyzacja w budynkach wielorodzinnych winna być przeprowadzona przez wszystkich 

właścicieli nieruchomości w jednym czasie uzgodnionym z Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym. 

§ 23 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, wójt w 

uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej 

przeprowadzenia.  

§  24 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają właścicieli nieruchomości.  
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Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§  25 

1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej w ustawie z 

20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń /Dz.U.nr 12 poz. 114 z późn.zm/ 

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w art.10. ust.2 Ustawy o utrzymaniu 

porządku i czystości w gminach toczy się według przepisów z 24 sierpnia 2001r. 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia./Dz.U.Nr 106,poz.1148 z późn.zm/ 

 

 


