
Uchwała Nr XXXVII/190/2006 z dnia 27 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku

na terenie Gminy Żyrzyn

uchylona przez uchwałę Nr XVII/107/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) i art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) - Rada

Gminy Żyrzyn, działając na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z

wnioskami Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego oraz

po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach

uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje przedłożony przez Wójta Gminy Żyrzyn regulamin utrzymania

czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn stanowiący załącznik do niniejszej

uchwały.

§2

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLI/207/98

Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad

utrzymania czystości i porządku w gminie.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.



Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/190/2006

z dnia 27 września 2006 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn

Rozdział 1

Postanowienie ogólne

§1

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Żyrzyn, zwany

dalej regulaminem, określa:

1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie

nieruchomości obejmujące:

1) prowadzenie we własnym zakresie selektywnej zbiórki i przekazywania

odpowiednim podmiotom odpadów komunalnych, w tym powstających w

gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, odpadów

wielkogabarytowych i odpadów poremontowych,

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części

nieruchomości służących do użytku publicznego,

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

naprawczymi.

2. Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

wymagania dotyczące rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania ich w

odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, przy uwzględnieniu:

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach

domowych bądź innych źródłach,

2) liczby osób korzystających z tych urządzeń.

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku

publicznego.

4. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów.



5. Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami.

6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku.

7. Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach

wyłączonych z produkcji rolnej, w tym także zakazu ich utrzymywania na

określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

8. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§2

Regulamin obowiązuje:

1. Właścicieli nieruchomości.

2. Mieszkańców gminy Żyrzyn oraz osoby przebywające na jej terenie.

3. Jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej.

4. Wykonawców robót budowlanych.

5. Organizatorów imprez.

§3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające

nieruchomością,

2) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w

gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów

niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój

charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach

domowych,

3) odpadach opakowaniowych - należy przez to rozumieć wszystkie opakowania,

w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia,

stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów



powstających w procesie produkcji opakowań,

4) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady wydzielone z

odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości

chemiczne, fizyczne, bądź inne, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska,

np.: odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, zużyte baterie i

akumulatory, wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające PCB

(polichlorowane bifenyle), lampy samowyładowcze, detergenty, środki ochrony

roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze

względu na swoje rozmiary nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach

służących do zbierania odpadów komunalnych,

6) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na skutek

prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych,

7) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki bytowe,

gromadzone czasowo w zbiornikach bezodpływowych,

8) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć zbiorniki służące do

gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstawania,

9) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie

przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, utrzymywane przez człowieka w

charakterze jego towarzysza,

10) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta

utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: konie, bydło,

świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły,

11) rasach psów uznawanych za agresywne - należy przez to rozumieć rasy

psów określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne

(Dz. U. Nr 77, poz. 687),

12) punkcie zlewnym - należy przez to rozumieć urządzenie zlokalizowane przy

oczyszczalni ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc ich gromadzenia,

13) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę

posiadającego wydane przez Wójta Gminy Żyrzyn zezwolenie na prowadzenie



działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

14) robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace

polegające na przebudowie, montażu, rozbiórce lub remoncie obiektu

budowlanego.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach

nieruchomości i na terenach służących do użytku publicznego

§4

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. Selektywna

zbiórka odpadów polega na oddzielnym gromadzeniu następujących frakcji

odpadów komunalnych:

1) frakcji suchej, do której zalicza się:

a) odpady z tworzyw sztucznych,

b) makulatura,

c) szkło,

d) metale żelazne i nieżelazne.

2) odpadów ulegających biodegradacji, w tym:

a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji,

b) odpady zielone,

c) papier i karton nieopakowaniowy,

d) opakowania z papieru i tektury.

3) odpadów wielkogabarytowych,

4) odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

5) odpadów niebezpiecznych, w tym:

a) baterie i akumulatory,



b) leki i środki ochrony roślin,

c) oleje odpadowe,

d) farby i lakiery,

e) lampy i żarówki zawierające rtęć.

6) odpadów powstałych w trakcie robót budowlanych,

7) pozostałych odpadów komunalnych.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego gromadzenia

frakcji suchej w workach foliowych, dostarczanych przez podmioty zajmujące

się transportem odpadów, przy czym odpłatność za wywóz tych odpadów

regulują indywidualne umowy pomiędzy właścicielami nieruchomości a

podmiotami zajmującymi się transportem odpadów.

3. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone oddzielnie i usuwane w

terminach ustalonych z podmiotami zajmującymi się transportem odpadów, lub

w terminach zbiórki zorganizowanej przez gminę Żyrzyn.

4. Odpady niebezpieczne należy przekazywać podmiotom zajmującym się

transportem odpadów niebezpiecznych.

5. Odpady powstające w wyniku robót budowlanych należy gromadzić w

odrębnych pojemnikach i usuwać na bieżąco zgodnie z umową zawartą z

podmiotami zajmującymi się transportem odpadów.

6. Gromadzenie pozostałych odpadów komunalnych możliwe jest wyłącznie w

przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

7. Właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach, gdzie nie

istnieje możliwość podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, są

zobowiązani wyposażyć nieruchomość w szczelne zbiorniki bezodpływowe,

służące do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię

ścieków. Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji tych

urządzeń określają odrębne przepisy budowlane i sanitarne.

8. Z obowiązku określonego w § 8 są zwolnieni właściciele nieruchomości

niezabudowanych.

9. W przypadkach krótkotrwałego zwiększania ilości odpadów komunalnych,

właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt podmiotowi zajmującemu się



transportem odpadów, w celu ustalenia warunku ich odbioru.

Rozdział 3

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach

publicznych i części nieruchomości służących do użytku publicznego

§5

1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z pasa drogowego, w

tym: jezdni, chodnika, zatok postojowych i parkingowych powinno być

realizowane niezwłocznie przez podmioty określone w ustawie o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i

innych zanieczyszczeń z chodników, które zlokalizowane są przy drodze

publicznej i bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości. Uprzątnięte

błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na skraju

chodnika od strony jezdni, tak by została zachowana możliwość odpływu wody

do sieci kanalizacyjnej.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do usuwania sopli

lodowych i nawisów śniegu z dachów, gzymsów i innych elementów budowli,

niezwłocznie po ich pojawieniu się.

4. Podczas usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu należy zachować

szczególną ostrożność, tak aby usuwanie nie stanowiło zagrożenia dla innych

osób.

Rozdział 4

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach

nieruchomości dotyczące mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i

warsztatami naprawczymi

§1

1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami samochodowymi, jest

dozwolone jedynie w obrębie własnej nieruchomości .

2. Zabrania się mycia pojazdów w pobliżu cieków wodnych, ujęć wody i innych

miejscach, gdzie istnieje zagrożenie bezpośredniej infiltracji do ziemi i wód.

3. Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być dokonywane w



wyspecjalizowanych warsztatach naprawczych. Zabrania się wykonywania

napraw poza wyspecjalizowanymi warsztatami naprawczymi, mogących

powodować powstawanie odpadów niebezpiecznych, a polegających w

szczególności na: wymianie oleju, płynów hamulcowych i chłodniczych,

amortyzatorów i samochodowych urządzeń klimatyzacyjnych.

4. Dopuszczalne jest dokonywanie doraźnych napraw związanych z bieżącą

eksploatacją pojazdu mechanicznego w obrębie nieruchomości, jeżeli te

czynności nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym

przede wszystkim na wody i gleby.

5. Właściciele pojazdów wycofanych z eksploatacji są zobowiązani do

przekazania ich stacjom demontażu lub przedsiębiorcom prowadzącym punkty

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Rozdział 5

Rodzaje urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych na

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania

dotyczące ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie

sanitarnym, porządkowym i technicznym

§7

1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia swojej

nieruchomości w urządzenia służące gromadzeniu odpadów komunalnych

poprzez zakup, wydzierżawienie albo w inny sposób ustalony w drodze umowy.

2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości

niezabudowanych.

3. Do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych, wymienionych w § 4, ust.

1 pkt 1 służą odpowiednio oznakowane worki foliowe, dostarczane przez

podmioty zajmujące się transportem odpadów.

4. Pozostałe odpady komunalne powinny być gromadzone wyłącznie w

przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Pojemniki powinny być utrzymywane

w należytym stanie technicznym i sanitarnym, tak aby korzystanie z nich mogło

odbywać się bez przeszkód oraz nie powodowało zagrożenia dla zdrowia

użytkowników i pracowników podmiotów zajmujących się transportem odpadów.

Utrzymywanie pojemników w czystości polega w szczególności na ich myciu i

dezynfekowaniu przynajmniej raz na kwartał.



5. Pojemniki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości z zachowaniem

warunków określonych w odrębnych przepisach.

6. Właściciele nieruchomości oraz inne podmioty wskazane w § 2, mają

obowiązek zapewnić odpowiedni dostęp do pojemników pracownikom podmiotów

zajmujących się transportem odpadów w czasie ustalonym w umowie na odbiór

odpadów komunalnych, a w szczególności umożliwić opróżnienie pojemnika bez

narażania na szkodę ludzi, pojazdów lub budynków.

7. Obowiązki wymienione w ust. 6 dotyczą również dostępu do urządzeń

służących do gromadzenia nieczystości ciekłych.

8. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na pozostałe odpady komunalne

innych odpadów, a w szczególności: gorącego żużla i popiołu, substancji

toksycznych, żrących i wybuchowych, a także gruzu budowlanego, odpadów z

działalności gospodarczej oraz śniegu i lodu.

9. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych.

10. Obowiązki określone w ust. 5, 6 i 8 dotyczą również koszy na odpady,

ustawionych przy drogach publicznych i terenach użytku publicznego.

11. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym, jest

zobowiązany do:

1) wyposażenia miejsca imprezy lub zgromadzenia w odpowiednią liczbę toalet

i pojemników na stałe odpady komunalne,

2) uprzątnięcia terenu, na którym odbywała się impreza lub zgromadzenie,

niezwłocznie po jej zakończeniu.

§8

Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na pozostałe odpady

komunalne:

1) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej - 1 pojemnik o

pojemności nie mniejszej niż 110 l na każdą rodzinę zamieszkałą na terenie

nieruchomości,

2) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej, budynkach użyteczności

publicznej oraz w obiektach, w których jest prowadzona działalność

gospodarcza - łączna pojemność pojemników powinna zabezpieczać



zbilansowane ilości gromadzonych odpadów komunalnych z częstotliwością ich

opróżniania, przy przyjętych normatywach ilości wytwarzanych odpadów:

a) 15 l na jednego mieszkańca na tydzień,

b) 3 l na każdą osobę przebywającą na terenie szkoły, przedszkola na

tydzień,

c) 3 l na każdą zatrudnioną osobę na tydzień w instytucji użyteczności

publicznej, w przedsiębiorstwie, w którym prowadzona jest działalność

gospodarcza z zakresu handlu, usług dla ludności, produkcji itp.

Rozdział 6

Częstotliwość i sposoby pozbywania się stałych odpadów komunalnych i

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów

przeznaczonych do użytku publicznego

§9

1. Zapewnienie należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie

nieruchomości należy do obowiązków jej właściciela.

2. Aby zapewnić należyty stan sanitarno-higieniczny należy przestrzegać

następującej częstotliwości pozbywania się stałych odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

3) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz w miesiącu,

4) dla obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,

powodująca powstawanie odpadów komunalnych:

a) przy działalności gastronomicznej i handlu art. spożywczymi w okresie

letnim - nie rzadziej niż raz w tygodniu, w okresie zimowym - nie rzadziej

niż dwa razy w miesiącu,

b) przy pozostałej działalności - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.

3. Pojemniki usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego

powinny być opróżniane w zależności od potrzeb, nie dopuszczając do ich

przepełnienia.



4. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna wynikać ze

zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może

dopuszczać do przepełniania się zbiornika i zanieczyszczania powierzchni ziemi.

5. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 2 są zobowiązani do

zawarcia umowy z podmiotem zajmującym się transportem odpadów w zakresie

odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych ze zbiorników

bezodpływowych na faktycznie wytwarzaną ilość odpadów, nie mniejszą niż

normatywy określone w § 8.

6. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w § 2, zobowiązani są do

udzielania informacji związanych z usuwaniem przez nich stałych odpadów

komunalnych i nieczystości ciekłych, upoważnionym pracownikom Urzędu

Gminy Żyrzyn oraz przedstawiania do wglądu umów zawartych z podmiotami

zajmującymi się transportem odpadów na wykonywanie usługi w zakresie

odbioru odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych wraz z

dowodami płacenia za te usługi.

Rozdział 7

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§10

1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów:

1) do 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy

odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 r.,

2) do 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy

odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 r.,

3) do 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy

odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów

wytworzonych w 1995 r.

2. Ograniczenie poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

przekazywanych do składowania na składowiskach może odbywać się poprzez

kompostowanie tych odpadów na potrzeby własne.



Rozdział 8

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§11

1. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt

domowych, są zobowiązane do sprawowania należytej opieki nad tymi

zwierzętami i utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla

zdrowia i życia ludzi i zwierząt.

2. Właściciele psów są zobowiązani do przestrzegania obowiązku szczepień

ochronnych przeciwko wściekliźnie. Szczegółowe zasady i terminy

przeprowadzania szczepień ochronnych regulują odrębne przepisy.

3. Wprowadzanie psów na tereny przeznaczone do użytku publicznego jest

dozwolone tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz

inne psy mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mogą

być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w kagańcu, tylko w miejscach

mało uczęszczanych i z zachowaniem możliwości kontroli nad jego zachowaniem

ze strony opiekuna.

5. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na

zasadach określonych przez przewoźnika.

6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów

użyteczności publicznej, placówek handlowych, jeżeli zakaz taki wynika z

wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości oraz na

tereny placów zabaw i gier dla dzieci.

7. Zakazu określonego w ust. 6 nie stosuje się do psów - przewodników osób

niewidomych.

8. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane nie

dopuszczać, aby zwierzęta zakłócały spokój innym użytkownikom

nieruchomości.

9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą

bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której

utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia

ludzkiego.



10. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z

obiektów i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, należy do

obowiązków właściciela.

11. Zwierzęta pozostawione bez dozoru mogą być wyłapywane i umieszczane w

schronisku dla bezdomnych zwierząt.

12. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia umieszczonego w schronisku,

jego właściciel poniesie koszty pobytu zwierzęcia w schronisku.

Rozdział 9

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolnej

§12

1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej zakazuje się produkcji

towarowej zwierząt gospodarskich.

2. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się prowadzenie

małych, przydomowych hodowli zwierząt gospodarskich w ilości przeznaczonej

wyłącznie na własny użytek.

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z ich utrzymywaniem

odpadów i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska,

w tym przede wszystkim: gleby, wody i powietrza,

2) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych,

3) utrzymywanie należytej czystości terenu i pomieszczeń przeznaczonych dla

zwierząt gospodarskich,

4) usuwanie i unieszkodliwianie padliny na podstawie odrębnych przepisów

weterynaryjnych.

§13

1. Obiekty gospodarsko-inwentarskie powinny być oddalone od budynków

jednorodzinnych usytuowanych na sąsiednich nieruchomościach w odległościach

określonych w odrębnych przepisach.

2. Pszczoły powinny być utrzymywane w ulach w odległości nie mniejszej niż



5 m od granicy sąsiednich nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące owady

nie zakłócały możliwości korzystania z tych nieruchomości.

Rozdział 10

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy ich

przeprowadzania

§14

1. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, terminy

przeprowadzania deratyzacji ustalone zostaną przez Wójta Gminy Żyrzyn w

uzgodnieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym i podane zostaną do

publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Wójta Gminy Żyrzyn.

2. Teren objęty deratyzacją powinien być oznaczony i zabezpieczony przed

dostępem osób postronnych.

3. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości spoczywa na jej właścicielu.

4. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§15

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,

sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie,

podlega karze grzywny.

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według

przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.


