UCHWAŁA NR XLVIII/344/2010
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 28 października 2010 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) w związku z art. 10 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew w treści
stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/285/2006 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 28 września 2006 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Dobiegniew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
inż. Tomasz Karpiński

Id: IKJMT-SPVMF-AERLC-OBYZI-GXMZR. Podpisany
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Rady Miejskiej w Dobiegniewie
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Załącznik do uchwały Nr XLVIII/344/2010
Rady Miejskiej w Dobie gniewie
z dnia 28 października 2010 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Dobiegniew, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz
na terenach naleŜących do uŜytku publicznego, mycia i napraw pojazdów
samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi;
2) rodzajów i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenach nieruchomości oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego;
4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów uŜytku
publicznego;
6) zasad utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej;
7) zasad hodowli zwierząt futerkowych;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) gminie – naleŜy przez to rozumieć Gminę Dobiegniew;
2) ustawie - naleŜy przez to rozumieć ustawę dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.);
3) odpadach komunalnych - naleŜy rozumieć przez to odpady powstające
w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające 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 - naleŜy przez to rozumieć rodzaj odpadów
komunalnych, które ze względu na swoje rozmiary, kształty i masę mogą narazić
pojemnik do zbierania odpadów komunalnych, stanowiący wyposaŜenie nieruchomości,

na uszkodzenie lub zniszczenie, a w szczególności meble, wózki dziecięce, sprzęt
gospodarstwa domowego, sprzęt elektryczny i elektroniczny, deski, materace itp.;
5) nieruchomości – naleŜy prze to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego,
część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak równieŜ budynki
trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
6) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli nieruchomości,
współwłaścicieli, uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty
władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną
w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r.
Nr 80, poz. 903 z późn. zm.);
7) najemcach/właścicielach lokalu – naleŜy przez to rozumieć najemców lub właścicieli
lokali mieszkalnych i uŜytkowych;
8) umowach – naleŜy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1
ustawy , podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz
najemców/właścicieli lokali;
9) harmonogramie – naleŜy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Dobiegniew;
10) podmiotach uprawnionych – naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące
gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez
Burmistrza Dobiegniewa, waŜne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, najemców/właścicieli
lokali ,
b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części,
11) zabudowie wielorodzinnej – naleŜy prze to rozumieć zabudowę budynkami
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi , o wielu wejściach, liczącymi więcej niŜ
trzy kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być
połączone ze sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;
12) zabudowie jednorodzinnej – naleŜy przez to rozumieć budynki wolnostojące
z jednym wejściem, mieszczące co najmniej kilka lokali mieszkalnych, budynki
w zabudowie szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co
najwyŜej kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji
mieszkalnych (parter, pierwsze i drugie piętro) plus poddasze uŜytkowe;
13) stawkach opłat – naleŜy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez
właściciela nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi
uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych;
14) pojemniku – naleŜy prze to rozumieć urządzenie takie jak kubeł, kontener, kosz
uliczny, worek przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych;
15) odpadach elektrycznych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia domowego uŜytku
lub ich części, dla działania których niezbędny jest prąd elektryczny, np. lodówki,
telewizory, pralki, komputery, monitory, itp.;
16) odpadach biodegradowalnych - naleŜy rozumieć przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
powstające w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych, a takŜe
odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i dróg publicznych;
17) odpadach niebezpiecznych - naleŜy rozumieć przez to odpady komunalne
zawierające substancje niebezpieczne, które z uwagi na swój skład i zawartość nie

dają się poddać procesowi odzysku i przerobu w standardowych instalacjach
odzysku odpadów komunalnych, np. zuŜyte baterie i akumulatory, świetlówki, leki
itp.;
18) odpadach budowlanych – rozumie się prze to odpady powstające w trakcie
prowadzenia remontu i budowy;
19) selektywnej zbiórce – naleŜy przez to rozumieć gromadzenie odpadów komunalnych
z podziałem ich na grupy o określonych cechach w oddzielnych i przeznaczonych
dla danej kategorii odpadów pojemnikach;
20) nieczystości ciekłych – rozumie się prze to ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych, powstające w domowych urządzeniach
sanitarnych;
21) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, słuŜące do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia;
22) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
23) przydomowych oczyszczalniach ścieków bytowych - naleŜy przez to rozumieć
urządzenia, które oczyszczają ścieki bytowe pochodzące z zabudowy mieszkaniowej
i pozwalają na odprowadzenie ich w stanie oczyszczonym do gruntu;
24) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt
gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymania
i uŜytkowania;
25) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności:
psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i Ŝółwie hodowlane
w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania
w mieszkaniach w celach niehodowlanych;
26) zwierzętach gospodarskich – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane
w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie,
owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie,
norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły itp.;
27) zwierzętach bezdomnych - rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie,
które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma
moŜliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd
pozostawały.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 3. Regulamin obowiązuje wszystkich mieszkańców Gminy Dobiegniew:
właścicieli nieruchomości, najemców/właścicieli lokali;
jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej;
wykonawców robót budowlanych na terenie budowy;
osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie;
wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy, w tym
teŜ uŜytkowników terenów rekreacyjnych, a takŜe osoby czasowo przebywające
na terenie Gminy Dobiegniew.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz
na terenach słuŜących do uŜytku publicznego
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali są zobowiązani
do utrzymania czystości i porządku oraz naleŜytego stanu sanitarnohigienicznego
i estetycznego nieruchomości poprzez:
1) oznakowanie posesji przez umieszczenie numeru porządkowego na budynku lub
na ogrodzeniu nieruchomości zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243,
poz. 2432);
2) umieszczenie w budynkach wielolokalowych , w pobliŜu wejścia, tablic zawierających
następujące informacje:
a) imię i nazwisko lub nazwę i siedzibę właściciela lub zarządcy nieruchomości,
b) imię i nazwisko i adres osoby bądź adres podmiotu wykonującego czynności w zakresie
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
c) regulamin porządkowy,
d) spis adresów i telefonów alarmowych, w szczególności: straŜy poŜarnej, pogotowia
ratunkowego, policji, pogotowia wodociągowo- kanalizacyjnego, pogotowia gazowego,
3) wyposaŜenie nieruchomości, w tym działek letniskowych w dostateczną ilość i rodzaj
pojemników słuŜących do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz utrzymywanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, aby korzystanie
z nich odbywało się bez przeszkód i powodowania zagroŜeń dla zdrowia uŜytkowników
i środowiska;
4) systematyczne zbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości, w tym z powierzchni lub
pomieszczeń mieszczących urządzenia na odpady i gromadzenia ich w pojemnikach
wymienionych w ust. 3, a jeŜeli zbieranie odpadów komunalnych jest selektywne w pojemnikach przeznaczonych do takiej zbiórki;
5) selektywną zbiórkę odpadów, z rozdziałem na surowce wtórne, odpady niebezpieczne,
wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz biodegradowalne;
6) przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi
uprawnionemu do odbioru w terminach wyznaczonych harmonogramem;
7) przyłączenie nieruchomości, w tym działek letniskowych do istniejącej sieci
kanalizacyjnej, a w przypadkach określonych w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyposaŜenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych spełniających wymagania określone w odrębnych
przepisach. Kontrolę wykonania obowiązku przyłączenia się danej nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej zleca się przedsiębiorstwu zajmującemu się eksploatacją sieci;
8) usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, Ŝe nie nastąpi przepełnienie zbiornika bezodpływowego;
9) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
10) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
udostępnionych do uŜytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio do
nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą codzienną czystość i brak śliskości. Zebrane
błoto, śnieg i lód powinny zostać składowane w pryzmach, w takich miejscach aby nie
utrudniały przemieszczania się pieszych i pojazdów;
11) usuwanie niezwłocznie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;

12) systematyczne usuwanie chwastów z terenu nieruchomości powodujących jej
zanieczyszczanie;
13) utrzymanie czystości i porządku na terenach niezabudowanych działek;
14) usuwanie z terenu nieruchomości zuŜytych lub nienadających się do uŜytkowania
pojazdów stanowiących odpad w rozumieniu przepisów o odpadach;
15) zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego w celu ograniczenia ryzyka
sanitarnego i poprawy bezpieczeństwa dzieci korzystających z piaskownic niezbędna jest
wymiana piasku w piaskownicach przed sezonem oraz przynajmniej dwa razy
w jego trakcie;
16) utrzymywanie ogrodzeń nieruchomości w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym,
17) likwidację na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i innych, powstałych
w obrębie nieruchomości, w przypadku gdy sprawca tworzenia ich nie jest znany. Poprzez
likwidację rozumie się zebranie, transport i unieszkodliwianie lub wykorzystanie
porzuconych odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
18) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów betonu lub gruzu betonowego
z rozbiórek i remontów, których nie wykorzystuje się na potrzeby własne;
19) pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów,
kwietników, klombów zarówno komunalnych, jak będących własnością osób fizycznych
i prawnych;
20) utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie droŜności
i wykoszenia; utrzymywanie nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuŜ ciągów
komunikacyjnych w stanie wykoszonym;
21) utrzymywanie rowów melioracyjnych w stanie droŜności;
22) utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, itp.;
23) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich
najbliŜszego otoczenia;
24) mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
jest niedozwolone, z zastrzeŜeniem podpunktu 25 i 26;
25) zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nieruchomości
nie słuŜącym do uŜytku publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do
kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez
łapacz oleju i odstojnik. Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi jest
zabronione;
26) naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieŜącą eksploatacją jest dozwolona
na terenie nieruchomości, pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub
ziemi oraz uciąŜliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopuszczalne jest równieŜ, poza warsztatami,
usuwanie awarii pojazdów powstałych podczas podróŜy;
27) osoby wykonujące prace polowe ciągnikami i maszynami rolniczymi związane
z zastosowaniem nawozów organicznych (obornik, gnojówka, gnojownik) zobowiązani są
w przypadku zanieczyszczenia dróg publicznych do uporządkowania nawierzchni.
§ 5. 1. Imprezy plenerowe (festyny) odbywające się na terenie gminy, na działkach
komunalnych w poszczególnych sołectwach, mogą się odbywać w oparciu o obowiązujące
przepisy prawa. Organizatorzy tych imprez winni sporządzić z właścicielem terenu, na
którym odbywają się imprezy stosowną umowę, określającą organizację imprezy w tym
warunki sanitarne i higieniczne dla uczestników imprezy.
§ 6. 1. Mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Dobiegniew
zabrania się:

1) spalania liści, igliwia, gałęzi i innych odpadów pochodzących z terenów zielonych
i z wyjątkiem dwóch terminów wiosennego i jesiennego: od 15 marca do 1 kwietnia i od
15 października do 1 listopada;
2) spalania liści, igliwia, gałęzi i innych odpadów pochodzących z terenów zielonych na
działkach leśnych i działkach o zabudowie intensywnej;
3) wylewania zawartości zbiorników bezodpływowych (szamb) na powierzchnię ziemi i do
wód;
4) indywidualnego wywoŜenia odpadów komunalnych, oraz indywidualnego opróŜniania
zbiorników bezodpływowych, przez osoby nie posiadające stosownych pozwoleń (nie
dotyczy wywozu nawozów rolniczych, w tym gnojowicy i gnojówki);
5) wywoŜenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych np.
w lasach, rowach, na terenach otwartych, wokół pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów;
6) wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, lokali
handlowych, gastronomicznych, i usługowych;
7) wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia w nich odpadów
komunalnych stałych i ciekłych oraz wód opadowych spływających z powierzchni,
dachów, pojazdów itp.;
8) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
9) zakopywania odpadów oraz zwłok padłych zwierząt;
10) spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych;
11) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń w miejscach do tego
niewyznaczonych np. na drzewach znajdujących się na terenach uŜytku publicznego;
12) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia śniegu
i lodu.

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne,
b) pojemniki na odpady o pojemnościach: 60l, 90l, 120l, 240l, 1100l dostosowanych do
urządzeń załadowczych pojazdów,
c) kontenery,
d )worki,
e) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
f) kartony na zuŜyte baterie i małogabarytowe akumulatory.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej
terenie przez wyposaŜenie nieruchomości w pojemniki, przeznaczone do gromadzenia
odpadów komunalnych oraz ich odbiór przez przedsiębiorcę.
2. Odpady komunalne winny być gromadzone jedynie w zamkniętych i szczelnych
pojemnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej,
a w szczególności powinny być wyposaŜone w szczelną pokrywę.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania pojemników na odpady
w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, usługi
w tej mierze moŜe wykonywać jednostka wywozowa.
4. Liczba pojemników na odpady komunalne powinna być wystarczająca do
umieszczenia w nich wszystkich powstających odpadów, usuwanych zgodnie z Regulaminem
oraz dla zachowania czystości i porządku w miejscu gromadzenia, a ich rodzaj uzgodniony
z firmą wywozową.
5. Pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przez zbieraniem się na niej wody i błota.
6. W przypadku braku moŜliwości usytuowania pojemników na terenie własnej
nieruchomości naleŜy uzyskać zgodę właściciela nieruchomości sąsiedniej lub zarządcy drogi
na ustawienie pojemników na ich terenie.
7. Pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być oznakowane napisami określającymi
rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone i posiadać umieszczoną informację zawierającą
nazwę właściciela lub posiadacza pojemnika, logo, adres i telefon obsługującego pojemniki
przedsiębiorcy.
8. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie, małe
akumulatory) naleŜy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i wrzucać je do
oznakowanych kartonów przeznaczonych na te odpady, rozmieszczonych na terenie gminy:
szkoły, urząd, sklepy.
9. Odpady budowlane pochodzące z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie
(głównie piasek, cegła, beton) właściciel nieruchomości, najemca/właściciel lokalu powinien
gromadzić w workach lub kontenerze w wyznaczonym miejscu umoŜliwiającym dojazd
pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości.
10. ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne naleŜy przekazywać do wyznaczonego
miejsca odbioru tych urządzeń lub do punktów sprzedaŜy ww. sprzętu.
11. Przeterminowane leki naleŜy nieodpłatnie zwracać do aptek, które dysponują
odpowiednimi pojemnikami.
12. Właściciel nieruchomości, najemca/właściciel lokalu 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 aby nie dochodziło do
przepełniania zbiornika.
13. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia
przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umoŜliwiający dojazd do nich pojazdu
asenizacyjnego firmy wywozowej w celu ich opróŜnienia.
14. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do
ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego
w przepisach odrębnych.
15. Zarządy działek pracowniczych mają obowiązek wystawienia na terenie ogrodów
działkowych w okolicy kaŜdej bramy wejściowej, w okresach od miesiąca kwietnia do
października pojemników na odpady. Ilość i wielkość pojemników lub kontenerów powinna
zapewniać gromadzenie odpadów przez okres pomiędzy kolejnymi wywozami. Objętość
i częstotliwość wywozu nie powinna powodować przepełnienia pojemników.
16.1. Odpady podlegające obowiązkowemu wywozowi tj. odpady komunalne są
gromadzone wyłącznie w pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do podmiotów
wykonujących usługi w zakresie odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych w odpowiednio oznaczonych
workach, nabytych od podmiotów, z którymi została podpisana umowa na ich odbiór
w następujących przypadkach:

a) na działce niezabudowanej, po rozpoczęciu budowy, na czas jej trwania, do chwili
zasiedlenia,
b) na działkach rekreacyjnych, poza ogrodami pracowniczymi, sezonowo uŜytkowanych,
c) na terenie nieruchomości wyposaŜonej w stały pojemnik w okresach zwiększonej
ilości odpadów, a takŜe w przypadku prowadzenia systemu workowego selektywnie
zbieranych surowców wtórnych.
17.1. Właściciele nieruchomości, najemcy/właściciele lokali na których znajdują się
obiekty uŜyteczności publicznej mają obowiązek ustawienia na tych terenach odpowiedniej
ilości pojemników (koszy) na odpady stałe oraz ich systematycznego opróŜniania.
2. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia urządzeń na odpady komunalne:
1) dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym równieŜ
punkty małej gastronomii, wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów ustala się
zaleŜnie od faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie mniej niŜ o pojemności 120l;
2) właściciele punktów gastronomicznych, sklepów, sezonowych ogródków piwnych winni
wyposaŜyć swoje placówki w kosze na śmieci zlokalizowane, dla potrzeb korzystających
klientów przed obiektem;
3) organizatorzy imprez masowych lub zgromadzeń o charakterze publicznym, zarządzający
targowiskiem, zapewniają wystarczającą ilość pojemników bądź kontenerów do
gromadzenia odpadów komunalnych, a takŜe szaletów ruchomych oraz uprzątnięcie
danego terenu jak i terenów bezpośrednio przyległych po zakończeniu imprezy.
3. Określa się parametry pojemności urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych
i minimalną ilość pojemników do gromadzenia odpadów:
1) budynki jednorodzinne - nie mniej niŜ jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120l;
2) budynki wielorodzinne - nie mniej niŜ jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120l na
1 rodzinę lub jeden pojemnik 1100l;
3) dla szkół wszelkiego typu i przedszkoli – co najmniej jeden pojemnik 1100l na budynek
lub odpowiednią ilość pojemników 120l;
4) dla pomieszczeń biurowych i socjalnych – nie mniej niŜ jeden pojemnik 120l;
5) dla osób zamieszkujących samotnie – co najmniej jeden pojemnik 60l na jedno
mieszkanie w danej nieruchomości.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać urządzenia na odpady
w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez
przeszkód i nie powodowało zagroŜeń dla zdrowia uŜytkowników, a w szczególności
utrzymywania ich w czystości oraz okresowego dezynfekowania, zwłaszcza w okresie letnim.
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu i ŜuŜla,
gruzu betonowego, szlamów, substancji toksycznych, Ŝrących i wybuchowych a takŜe
odpadów z działalności gospodarczej, nie będących odpadami komunalnymi.
3. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (takŜe
suchych odpadów roślinnych).
4. Do pojemników na szkło zabrania się wrzucania: ceramiki (porcelany, talerzy,
doniczek, luster) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z resztkami
i zawartością, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone). MoŜna wrzucać wyłącznie
puste butelki szklane oraz słoiki. Pozostawianie innych niŜ wymienione jest zabronione.
Zabrania się przynoszenia i ustawiania obok pojemnika na szkło innych odpadów stałych.
5. Do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucania tworzyw sztucznych
pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach mineralnych
i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach
chwastobójczych i owadobójczych. Do pojemników moŜna wrzucać wyłącznie puste

i zgniecione butelki typu PET po napojach, puste i zgniecione butelki po kosmetykach
i środkach czystości (np. po szamponach, płynach do naczyń). Pozostawianie innych niŜ
wymienione jest zabronione. Zabrania się przynoszenia i ustawiania obok pojemnika na
tworzywa sztuczne innych odpadów stałych.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego
§ 10. 1. Wykonywanie obowiązków wywozu odpadów komunalnych stałych
i opróŜniania zbiorników bezodpływowych, właściciele nieruchomości, najemcy/właściciele
lokalu zapewniają poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na
prowadzenie tego rodzaju działalności.
2. Właściciel nieruchomości, najemca/właściciel lokalu obowiązany jest do
przechowywania umów, o których mowa w § 10.1 oraz dowodów zapłaty za wykonaną
usługę odbioru odpadów komunalnych oraz za opróŜnianie i wywóz nieczystości ciekłych.
Dowody zapłaty za usługę przechowywać naleŜy przez okres jednego roku.
3. Określa się minimalną częstotliwość usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego:
1) z budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, szkół, osób zamieszkujących samotnie
i gospodarstw rolnych - nie rzadziej niŜ dwa razy w miesiącu;
2) z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, imprez sportowych turystycznych
i artystycznych itp. - codziennie lub nie później niŜ do 12 godzin od zakończenia
imprezy;
3) z terenów ogrodów i działek rekreacyjnych – minimum raz w miesiącu, a w okresie
podwyŜszonej temperatury, opadów atmosferycznych, co najmniej dwa razy
w miesiącu,
4) z koszy ulicznych - nie rzadziej niŜ raz na 7 dni.
4. Odbiór odpadów gromadzonych selektywnie w pojemnikach ( szkło i tworzywa
sztuczne) odbywa się zgodnie z harmonogramem zbiórki selektywnej na 2010 rok jednostki
wywozowej.
5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie i małe
akumulatory) nie rzadziej niŜ raz na dwa miesiące (po zapełnieniu się przeznaczonych do tego
typu zbiórki kartoników).
6. Odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niŜ raz na kwartał .
7. Odpady budowlane – wg potrzeb na zgłoszenie właściciela nieruchomości,
najemcy/uŜytkownika lokalu.
8. Odpady elektryczne i elektroniczne – w ramach organizowanych przez gminę
cyklicznych zbiórek tych odpadów – dwa razy w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem
jednostki wywozowej na 2010 rok.
9. Dopuszcza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach
załoŜonych na terenie posesji w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne w warunkach
nie stwarzających uciąŜliwości dla uŜytkowników terenów sąsiednich.
10. Właściciele nieruchomości, najemcy/właściciele lokali, które nie są podłączone do
sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze
zbiornika bezodpływowego, zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy, z którym posiadają umowę
na opróŜnianie zbiornika.

11. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego właściciel
nieruchomości, najemca/właściciel lokalu obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia
nieszczelności oraz powiadomienia o tym gminę.
12. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróŜniać
przenośne toalety oraz usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
13. Zabrania się odprowadzać nieczystości płynne do kanalizacji deszczowych,
melioracyjnych, rowów otwartych itp. oraz wylewać fekalia na pola.
14. Pracownicy przedsiębiorcy zobowiązani są do natychmiastowego usunięcia
zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości
płynnych.
15. Częstotliwość opróŜniana z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji. Właściciel przydomowej
oczyszczalni ścieków winien prowadzić rejestr przeprowadzanych opróŜnień wraz
z potwierdzeniem wywozu.
16. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu zbiornika bezodpływowego i przedostawaniu się nieczystości do gruntu.
17. Zobowiązuje się Burmistrza do informowania mieszkańców o rozpoczęciu
i zakończeniu, oraz trasie nowo wybudowanych kanalizacji sanitarnych.
§ 11. Zabrania się wyrzucania do ogólnodostępnych pojemników miejskich (koszy
ulicznych) przeznaczonych do zbiórki odpadów w miejscach publicznych odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych, z terenu nieruchomości oraz pochodzących
z działalności gospodarczej.

Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów
§ 12. Odpadami ulegającymi biodegradacji są:
- odpady zielone,
- odpady z opakowań papierowych, - papier nieopakowaniowy,
- domowe odpady organiczne.
§ 13. W celu ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do
składowania wskazane jest, aby w większości odpady były zagospodarowane przez
mieszkańców poprzez kompostowanie w kompostowniach, skarmianie zwierząt itp.
§ 14.1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niŜ 75%;
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niŜ 50%;
3) do dnia 31 grudnia 2020 r.- do nie więcej niŜ 35%
wagowo w stosunku do całkowitej masy tych odpadów ulegających biodegradacji
wytworzonych w 1995 r.

2. PowyŜszy obowiązek realizują przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbiór
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów uŜytku
publicznego
§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są
obowiązane do sprawowania opieki nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie
zakłócały spokoju i nie stanowiły zagroŜenia oraz uciąŜliwości dla otoczenia.
2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są zabezpieczyć miejsca ich przebywania
przed samodzielnym opuszczeniem tych miejsc oraz zapewnić naleŜyty dozór, szczególnie
w sytuacji, gdy zwierzę nie jest uwiązane lub znajduje się w pomieszczeniu nie posiadającym
zamknięcia albo na terenie nie posiadającym ogrodzenia.
3. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeń w miejscach słuŜących do uŜytku publicznego, takich jak ulice, chodniki,
skwery itp.
4. Zwierzęta domowe, które mogą stanowić zagroŜenie dla ludzi winny być trzymane na
terenie nieruchomości na uwięzi lub jeŜeli biegają luzem, w ogrodzeniu, które winno
uniemoŜliwić wydostanie się zwierząt na zewnątrz, w miejscu widocznym naleŜy umieścić
tabliczkę ostrzegawczą z odpowiednim napisem oraz zainstalować dzwonek.
5. Utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne moŜe nastąpić tylko po uzyskaniu
stosownego zezwolenia wydanego przez Burmistrza Dobiegniewa.
§ 16. 1. Właściciele psów zobowiązani są do zachowania stałej i bezpośredniej kontroli nad
psem, a w szczególności:
- prowadzenia psa na smyczy, a psa agresywnego dodatkowo w kagańcu,
- przestrzegania zakazu wprowadzania psów do: sklepów, lokali gastronomicznych,
pomieszczeń biurowych, oraz innych obiektów uŜyteczności publicznej (zakaz ten nie
dotyczy psów przewodników i psów słuŜbowych organów porządkowych),
- usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez psa na terenach publicznych oraz
wspólnego korzystania tj.: klatek schodowych, korytarzy, chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych,
- uniemoŜliwienia dostępu psów do piaskownic i innych urządzeń słuŜących do uŜytkowania
przez dzieci.
2. Zabrania się:
- puszczania psa bez dozoru,
- pozostawiania psa bez nadzoru, jeŜeli zwierzę to jest nienaleŜycie uwiązane lub nie znajduje
się w pomieszczeniu zamkniętym, albo na terenie naleŜycie ogrodzonym,
- szczucia lub doprowadzania psa przez draŜnienie albo płoszenie do tego stopnia, Ŝe staje się
on niebezpieczny,
- wprowadzania psów bez uwięzi na tereny zielone /parki, skwery, plaŜe i kąpieliska/.
3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach ustronnych, mało
uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma moŜliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. W takim przypadku pies powinien mieć
nałoŜony kaganiec. Nie dotyczy to psów ras uznawanych za agresywne lub mieszańców tych
ras.

4. W zakresie epidemiologiczno-sanitarnym do obowiązków posiadacza psa, kota, innych
zwierząt domowych lub gospodarskich naleŜy:
- poddawanie szczepieniom ochronnym,
- posiadanie dowodu ich wykonania,
- zawiadomienie słuŜb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania na chorobę zakaźną,
- poddanie obserwacji zwierzęcia, które skaleczyło człowieka.
5. Zwierzęta przebywające bez opieki w miejscach publicznych traktowane będą jako
bezdomne, schwytane przez odpowiednie słuŜby i przewiezione do schroniska
dla bezdomnych zwierząt. W przypadku ustalenia właściciela zostanie on zobowiązany
do pokrycia kosztów przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

Rozdział VII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 17. 1. Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich na terenie Dobiegniewa
oraz na terenach zwartej zabudowy jedno- i wielorodzinnej przez rolników posiadających
grunty rolne na terenie gminy Dobiegniew i będących ich głównym źródłem utrzymania;
mogą oni prowadzić hodowlę zwierząt gospodarskich w budynkach wybudowanych
(lub zaadaptowanych) w celach hodowlanych, pod warunkiem posiadania obiektów
i urządzeń słuŜących do gromadzenia odchodów zwierzęcych (zbiorniki na gnojówkę
i odcieki itp.). Wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym.
2. Dopuszcza się na terenach zabudowy jednorodzinnej (z wyłączeniem przypadków
określonych w ust. 1) hodowlę kóz, drobiu oraz królików pod warunkiem posiadania
obiektów i urządzeń słuŜących do gromadzenia odchodów zwierzęcych wykonanych zgodnie
z Prawem Budowlanym oraz utrzymywania hodowli w naleŜytej czystości.
3. Nowo powstające gospodarstwa rolne zajmujące się hodowlą zwierząt gospodarskich
mogą być lokalizowane w odległości, co najmniej 100 m od najbliŜszych zabudowań
mieszkalnych (nie dotyczy to budynku właściciela gospodarstwa); odległość liczy się
od granicy gospodarstwa do istniejącego budynku mieszkalnego lub granicy działki
przeznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową.
Dopuszcza się bliŜsze usytuowanie gospodarstwa (w odległości 50 m od budynku
mieszkalnego) po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela budynku (terenu) oraz pozytywnej
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku.
4. Osoby wznoszące nowe budynki mieszkalne w odległościach mniejszych niŜ ww.
od gospodarstw rolnych i ferm spełniających wymogi określone w niniejszej uchwale muszą
złoŜyć pisemne oświadczenie, Ŝe nie będą wnosić skarg na uciąŜliwości związane z hodowlą
zwierząt (zapachy itp.).
5. Zabrania się hodować zwierzęta gospodarskie na terenie zabudowy wielorodzinnej
(z wyłączeniem przypadków określonych w ust. 1), terenach letniskowych, ogrodach
działkowych i strefach ochrony bezpośredniej ujęć wodociągowych.
6. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich musi odbywać się w warunkach nie
pogarszających warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia i nie moŜe
powodować zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciąŜliwości oraz musi być
ograniczona do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
7. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie moŜe powodować uciąŜliwości związanych
z emisją hałasu, odorów, oraz z zagroŜeniem sanitarnym gryzoniami i owadami dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

8. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na pobyt zwierząt gospodarskich naleŜy
utrzymywać w czystości i dezynfekować w miarę potrzeb.
9. Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt przy produkcji
wielkotowarowej, gromadzone poza pomieszczeniem dla zwierząt, muszą być składowane
w miejscach tak, aby składować obornik w odległości co najmniej 10 m od nieruchomości
sąsiednich i tak, aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości.
W przypadku braku moŜliwości umieszczenia obornika na odległość 10 metrów, dotyczy
to gospodarstw juŜ istniejących, naleŜy uzyskać pisemną zgodę sąsiada na składowanie
obornika w bliŜszej odległości. Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości z hodowli
zwierząt gospodarskich do kanalizacji sanitarnej oraz do zbiorników bezodpływowych
do których odprowadzane są nieczystości z gospodarstw domowych.
10. Pszczoły winno trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m
od granicy nieruchomość w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły
uciąŜliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.
11. Chów gołębi winien być usytuowany i prowadzony z zapewnieniem nie pogarszania
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowania
zanieczyszczenia powietrza, gleby, wody i innych uciąŜliwości.

Rozdział VIII
Zasady hodowli zwierząt futerkowych na terenie gminy Dobiegniew
§ 18. 1. Urządzenia do hodowli zwierząt futerkowych powinny być tak usytuowane, aby
hodowla nie była uciąŜliwa dla otoczenia, a w szczególności nie powodowała
zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza.
2. Teren hodowli zwierząt futerkowych powinien być zabezpieczony przed wydostaniem
się zwierząt na wolność.
3. Odpady i nieczystości powinny być gromadzone w szczelnych zbiornikach,
zaopatrzonych w szczelne, dopasowane pokrywy.
4. Teren hodowli oraz pomieszczenia muszą być utrzymane w czystości oraz odkaŜane.
5. Tereny hodowli zwierząt futerkowych muszą być otoczone strefą ochronną w której
nie mogą znajdować się Ŝadne budynki mieszkalne i inne obiekty w których na stałe
przebywają ludzie. Zakaz nie dotyczy domu zamieszkałego przez właściciela fermy.
6. Grunt znajdujący się bezpośrednio pod klatkami ze zwierzętami winien być
utwardzony i odpowiednio zabezpieczony przed przedostaniem się resztek karmy i odpadów
bezpośrednio do gruntu.
7. Nowych chowów i hodowli zwierząt futerkowych o liczbie samic pow. 5 szt. lisów, 20
szt. królików i 10 szt. innych zwierząt nie moŜna usytuować w odległości mniejszej niŜ 300 m
od wytwórni i składów artykułów Ŝywnościowych, ujęć wodociągowych, przychodni,
przedszkoli, szkół, terenów letniskowych, cmentarzy, obiektów kultu religijnego, pomników,
parków i terenów wypoczynkowych, terenów sportowych a takŜe budynków mieszkalnych.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 19. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąŜy na właścicielach nieruchomości:

1) w odniesieniu do budynków wielorodzinnych, zakładów przetwórstwa spoŜywczego,
obiektów uŜyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których
prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - co najmniej 1 raz na sześć miesięcy oraz
w zaleŜności od potrzeb w dodatkowych terminach, w sposób i metodami zgodnymi
z prawem obowiązującym w tym zakresie;
2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeb.
2. W przypadku zagroŜenia epidemiologicznego wywołanego plagą szczurów
przeprowadza się deratyzację i zbiórkę martwych gryzoni przez firmy zajmujące się tego typu
działalnością lub przez uprawnione do tego celu osoby.
3. Z przeprowadzonej deratyzacji naleŜy sporządzić protokół i okazać się nim na Ŝądanie
osoby kontrolującej. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają właścicieli
nieruchomości.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§ 20. 1. Gmina Dobiegniew zapewnia bieŜącą kontrolę realizacji przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niniejszego regulaminu.
2. Za naruszenie przepisów zawartych w regulaminie przewiduje się kary grzywny
wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w ustawie z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z późniejszymi zmianami.
3. Nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości, najemców/uŜytkowników
lokali obowiązków wymienionych w regulaminie sprawuje Burmistrz Miasta poprzez
uprawnionych pracowników.

