
RADA GM!NY
Pietrowice Wielkie

Uchwala Nr Xl)Ul 86/201 6

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2016r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. '1 art. 40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca
1 990 r. o samozqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), w zwiqzku z art. 4 ust. 2, art.
6r ust. 3a ustawy z dnia 13 wzesnia 1996 r. o utrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach (tekst jedn.:
Dz. U.22016 (. poz.25A.) na wniosek Wojta Gminy Pietrowice Wielkie

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
Uchwala

sl
Uchwala si? regulamin utzymania czystosci i pozqdku na terenie gminy, stanowiqcy zalqcznik do
uchwaly, zwanej dalej "regulaminem".
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Traci moc uchwala Nr Xl/l I 1/20'15 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
Regulaminu utzymanla czystoSci i pozqdku na terenie Gminy Pietrowice Wielkie.
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Wykonanie uchwaly powieza sie W6jtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

s4

Uchwala wchodzi w zycie od dnia 1 slycznia 2017t.
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RA[)A GIVlINY
Pietrowice Wielkie

ZALACZNIK do uchwal-v Nr Xlx/185/2016
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 sierpnia 2016r.

Regulamin utzymania czysto6ci I porzEdku na terenie gminy Pietrowice Wielkie

Rozdzial I

Postanowienia og6lne

s1

1. Regulamin okresla szczegolowe zasady utzymania czystosci ipozqdku na terenie Gminy
Pietrowice Wielkie

2. llekro6 w regulaminie jest mowa o:
1) wla6cicielu nieruchomosci - to wlasciciel w rozumieniu ustawy o utzymaniu czystosci i poeqdku w

gminach (tekstjednolity Dz. U. 22013 t. poz. 1399, Dz. U.22015 r. paz.87, poz. 122),
2) przedsigbiorcy - rozumie sie pzez to peedsiebiorce posiadajqcego wpis do re.iestru dzialalno6ci

regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci,
prowadzonego przez \Nojla Gminy Pietrowice Wielkie lub pzedsiebiorcq posiadajqcego zezwolenie
W6jta Gminy Pietrowice Wielkie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opr62niania zbiornikow
bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych,

3) umowie - rozumie sig przez to umowq zawartq pomiqdzy wlascicielem nieruchomosci a
pzedsiqbiorcq na opr62nianie zbiornik6w bezodplywowych oraz umow? zawartq pomi?dzy
w+a6cicielem nieruchomoSci niezamieszkalej a pzedsi?biorcq na opr62nianie zbiornik6w
bezodplywowych oraz na wyw6z odpad6w komunalnych,

4) harmonogramie - rozumie sig przez to plan odbierania odpad6w komunalnych dostarczony
wlascicielom nieruchomosci pzez pzedsigbiorcA podawany r6wnie2 na stronie internetowej gminy
Pietrowice Wielkie, na tablicy ogloszei w Uzgdzie Gminy Pietrowice Wielkie oraz w lokalnej prasie.

5) punkcie selektywnego zbierania odpad6w komunalnych - rozumie sie pzez to wyznaczone ptzez
W6jta Gminy Pietrowice Welkie miejsce odbioru igromadzenia odpadow komunalnych zbieranych
selektywnie,

6) regulaminie - rozumie sie pzez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystosci iporzqdku na terenie
Gminy Pietrowice Wielkie ".

Rozdzial Il

Wymagania w zakresie utzymania czystosci i pozqdku na terenie nieruchomosci

s2

Wa6ciciele nieruchomo6ci zapewniajq utrzymanie czystosci iporzqdku na terenie nieruchomosci
POpzez:'1) utzymanie stanu sanitarno - higienicznego nieruchomosci, pomieszczen oraz znajdujqcych sig na

niej urzqdzei zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami prawa.
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'1. Wtasciciele nieruchomosci obowiqzani sq do prowadzenia selektywnego zbierania odpadow
komunalnych popzez segregowanie wytwarzanych odpadow komunalnych okreslonych w ust.2 i

pozbywanie siq lch z czestotliwosciq okreSlonq w rozdziale lV.
2.W dtodze selektywnego zbierania, wydzieleniu z wytwaeanych na terenie nieruchomosci

odpad6w komunalnych podlegajq nastqpujqce frakcje odpad6w:



3. Nie nalezy gromadzic zmieszanych odpad6w komunalnych w pojemnikach pzeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadow, wrzuca6 odpad6w innego rodzaju niz opisany na po.iemniku,

4. Odpady zielone winny byd dostarczone do punktu selektylvnego zbierania odpad6w komunalnych.
5. Odpady zuzlu i popiolu powstale w wyniku spalania w instalacjach CO gospodarstwa domowego

nalezy gromadzic w osobnym pojemniku oznaczonym ,,Popiol".
6. Odpady niebezpieczne typu: papy, azbest, eternit, smoly, asfalt itp. winny byc dostarczone we

wlasnym zakresie pzez wlascicieli nieruchomoSci na skladowisko odpad6w niebezpiecznych.
7. Odpady kuchenne ulega.JEce biodegradacji nalezy gromadzi6 w osobnym pojemniku oznaczonym

napisem ,,odpady bio"
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1. Wla6ciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do upzqtniecia blota, Sniegu, lodu i innych
zanieczyszczei z czgsci nieruchomosci udostepnionych do uzytku publicznego niezwlocznie po ich
wystqpieniu.

2. W sytuacji wystqpienia Sliskosci nawierzchni na czqSci nieruchomo5ci, o kt6rej mowa w ust. 1,

wla6ciciel nieruchomosci .iest zobowiqzany do podjqcia dzialai usuwajqcych lub co najmniej
ograniczajqcych Slisko56.

3. Zanieczyszczenia usuwane z chodnik6w i innych czg6ci nieruchomosci sluzqcych do uzytku
publicznego nalezy gromadzic w miejscu, nie powodujqcym zakldcei w ruchu pieszych lub pojazdow, nie
nalezy usuwaC zanieczyszczeri na jezdniq.
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WaSciciele nieruchomo6ci, na ktorych znajduje sie obiekty uzytku publicznego, majq obowiqzek
ustawienia na tych nieruchomo6ciach lub w obiektach koszy na odpady, systematycznego ich opr62niania
oraz niedopuszczania ich do przepelniania.
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Na terenie nieruchomosci mycie pojazd6w silnikowych moze siQ odbywae tylko w miejscach
utwardzonych pod warunkiem odprowadzania powstalych 6ciek6w do kanalizacji sanitarnej lub zbiornikow
bezodplywowych po upzednim podczyszczeniu tych Sciek6w w separatorach.
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Na terenie nieruchomosci dopuszcza sig wykonywanie doraznych napraw oraz regulacje pojazdow
mechanicznych, zwiqzanych z biezqcq eksploatacjq, pod warunkiem, 2e nie sq uciq2liwe dla sqsiednich
nieruchomosci oraz nie spowodujq skazenia powiezchni ziemi i w6d gruntowych. Z wylqczeniem
nieruchomoSci siu2acych do u2ytku publicznego.

a) 2u2el i popiol powstaly w wyniku spelania w instalacjach CO gospodarstwa domowego,
b) papier,
c) szklo,
d) twozywa sztuczne,
e) opakowania wielomateriaiowe.
0 metale,
g) odpady kuchenne ulegajqce biodegradacji,
h) odpady zielone z pielqgnacji ogrod6w,
i) meble i inne odpady wielkogabaMowe,
j) zuzyty spz?t elektryczny i elektroniczny,
k) zuzyte baterie iakumulatory,
l) pzeterminowane leki i chemikalia,
l) zu2yte opony,
m)odpady budowlane i rozbi6rkowe stanowiqce odpady komunalne bez stolarki okiennej idzwiowej,
n) budowlane stanowiqce stolarkq okiennq i drzwiowq.
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Rodzaje i minimalna pojemn056 pojemnik6w pzeznaczonych rio zbierania odpad6w komunalnych
na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych

pojemnik6w i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkowym itechnicznym.
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'1. Na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych stosuje sie pojemniki przeznaczone do
zbierania odpad6w komunalnych o nastepujqcych pojemnosciach:
1) pojemniki na odpady o pojemnosci 110 L, lub 1201

2) pojemniki na odpady o pojemno5ci 240 L,

3) pojemniki na odpady o pojemnosci 1100 L,

4) worki do gromadzenie odpad6w selektywnie zbieranych, oznaczone odpowiednimi kolorami w
stosunku do ka2dej frakc.ii odpad6w selektywnie zbieranych o pojemnosci nie mniejszej niz 80 L,

5) kosze uliczne na odpady o pojemnosci od 20 do 50 L,

2. Ustala si? nastepujqce rodzaje pojemnik6w do gromadzenia odpadow:
1) worki wykonane z polietylenu o grubosci 30 mikronow,
2) pojemniki wykonane z polietylenu niskocisnieniowego o wysokiej g?sto6ci (twozylva sztuczne),
3) pojemniki wykonane ze stali.

3. Pojemniki, o kt6rych mowa w ust 1 pkt 1, 2 i 3 muszq bye zaopaltzone w kola ulatwiajEce ich
pzemieszczanie.

5e

1.wo//.i peeznae.one do selektywnego zbierania odpadow komunalnych, o ktorych mowa w S 8
ust. 1 pkt 5, odpowiadajE rodzajowi gromadzonego odpadu, wedlug nastepujqcej kolorystyki:
1) niebieski - z ptzeznaczeniem na papier,
2\ bialy - z pzeznaczeniem na szklo bezbaMne
3) zielony - z przeznaczeniem na szklo kolorowe,
4) aofty - z pzeznaczeniem na tworzylva sztuczne, odpady wielomaterialowe oraz metal,

2. Worki na odpady zbierane selektywnie powinny posiada6 trwale i widoczne oznakowanie
okre6lajEce rodzaj gromadzonych odpad6w.

3. Zabrania sie wrzucania do work6w na odpady zbierane selektywnie, innych odpadow, kt6re nie
spelniajE wymagai p'zeznaczenia danych workow do zbierania okreslonego rodzaju odpad6w.

1. Minimalnq pojemnosc pojemnik6w na zmleszane odpady komunalne, na terenie nieruchomosci,
na kt6rej zamieszkujq mieszkaicy ustala si9 na podstawie liczby os6b zamieszkujqcych lub
przebywajEcych na danej nieruchomosci, ilo6ci wytwarzanych odpad6vr' komunalnych okreslonej w ust. 3
oraz czestotliwosci ich odbierania okreslonej w S 14.

2. Minimalnq pojemnos6 po.jemnik6w na zmieszane odpady komunalne, na terenie nieruchomosci,
na kt6rej nie zamieszku.iq mieszkancy, a powstajq odpady komunalne, nalezy dostosowac do ilosci
wytwazanych odpad6w okre6lonej w ust. 3 oraz czQstotliwo6ci ich odbierania okre6lonej w $ 14.

3. l1056 pojemnikow pzeznaczona do zbierania zmieszanych odpadow komunalnych winna
uwzglgdniae Sredniq miesiqcznq iloSe wytwarzanych odpad6w na poziomie:
1) dla nieruchomosci zamieszkalej - 441 na mieszkahca, lecz nie mniej niz 1 I 0l na kazdq nieruchomos6
2) dla nieruchomo6ci na kt6rych nie zamieszku.iq mieszkahcy, a powsta.iq odpady komunalne;

a) dla szk6t, przedszkoli i innych plac6wek oswiatowych - 5l na ka2de dziecko i pracownika lecz nie
mniej niz '110 I na ka2dq nieruchomosc,

b) obiekty uzytecznosci publicznej poza wymienionymi w pkt a - 5l na ka2dego pracu.lqcego, lecz nie
mniel niz 1 101 na kazdq nieruchomosc,

c) lokale gastronomiczne - 5 I na 1 miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niz '1 pojemnik 1 10 I na
obiekt
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d) obiekty handlowe - 5 I na kazde 10 m2 pcwiezchni caikowitej, lecz nia mniej niz 1 pojemnik 1 1o I

na obiekt
e) inne obiekty zwiqzane z dzialalnosciq gospodarczq - 5 I na kazdego pracujqcego, lecz nie mniej

niz 1 pojemnik '1101 na obiekt.
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1. Pojemniki do gromadzenia odpad6w komunalnych nalezy rozmiesci6 na nieruchomosci, w
miejscach odpowiadajEcych pzepisom prawa budowlanego, w spos6b umozliwiajqcy latwy dojazd i

dostep do nich.
2. Odleglosc pomiedzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna byc

dostosowana do panujqcego na danym terenie ruchu pieszych. Na pzystankach komunjkacji
samochodowej kosze nalezy lokalizowa6 pod wiatq lub w sqsiedztwie oznaczenia pzystanku.

3. Pojemniki na odpady komunalne nalezy oznakowac w spos6b umo2liwiajqcy identyflkacj?
nieruchomosci indywidualnym identyilkatorem, kt6ry wlaSciciele nieruchomosci ottzymajq.
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1. Wasciciele nieruchomo6ci zobowiazani sq do utrzymywania pojemnik6w do zbierania odpad6w w
nalezytym stanie sanitarnym.
2. WaSciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do utzymywania pojemnik6w w nalezytym stanie
technicznym oraz zgloszenia do Uzedu Gminy Pietrowice Wielkie ich uszkodzenia lub zniszczenia
uniemozliwiajqcego dalsze uzytkowanie.
3. Wasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do utrzymywania pojemnik6w w nalezytym stanie
pozqdkowym w takim aby nie dochodzilo do ich przepelnienia, instruowanie uzytkownik6w nieruchomosci
o sposobie korzystanja z pojemnika oraz pozedkowanie terenu wokol pojemnik6w.

Rozdzial lV

Czestotliwose isposoby pozbywania sig odpad6w komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchom05ci oraz z teren6w peeznaczonych do uiytku publicznego

1. Wasciciele nieruchomosci obowiqzani sq do pozb).wania siq odpad6w komunalnych z terenu
nieruchomosci zgodnie z harmonogramem w spos6b gwarantujqcy zachowanie czystosci i porzqdku na
nieruchomoSci.

2. Pozbylvanie siQ odpadow komunalnych pzez wlascicieli nieruchomosci odbywa siq poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach spelniajqcych wymagania Polskich Norm, a nastqpnie
odebranie ich pzez pzedsi?biorce. Nie nalezy dopuszczae do przepelniania i ptzeciqzania pojemnik6w.

3. W.lasciciel nieruchomosci obowiqzany jest udost?pnic pojemniki pzeznac.zone do zbierania
odpad6w komunalnych, na czas odbierania tych odpad6w, w szczeg6lno6ci poprzez ich wystawienie, w
miejsce umozliwiajqce swobodny do nich dojazd.

s14

Zmieszanych odpadow komunalnych nalezy pozbywa6 siQ z czqstotliwosciq jednego wywozu na
dwa tygodnie.

s 15

1. Selektywnie zbieranych odpadow komunalnych, o kt6rych mowa w S 3 ust.2lit. a-9, nalezy
pozb)ryva6 siQ z cz?stotliwoSciq jeden raz w miesiqcu

2. Selektywnie zbieranych odpadow komunalnych, o ktdrych mowa w S 3 ust. 2 lit. h-n nalezy
pozb) 

^/ai 
sie z cz?stotliwosciq zapewniajqcq nie zaleganie tych odpad6w na terenie nieruchomosci,

zgodnie z harmonogramem otwarcia punktu selektyrvnego zbierania odpad6w komunalnych.
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Odpadow budowlanych i rozbi6rkowych powstajacych w zabudowie kazdego typu w iloSci powyzej
300 kg/rok, nalezy pozbywae siq peez indywidualne zlecenie przedsiebiorcy i na koszt wlasciciela
nieruchomoSci.

s 17

1. Niezaleznie od postanowiei w S 14 i S 15 ust. 1 i2 odpadow zbieranych selektywnie,
wymienionych w S 3 ust. 2, wlasciciele nieruchomoSci zamieszkalych mogq pozbywai sig w nastgpujqcy

1) W punktach seleklywnego zbierania odpadow komunalnych, wlasciciel moze dostarczyi wszystkie
f rakcie selektylvnie zbieranych odpad6w komunalnych.

2) odpady ulegajqce biodegradacji mozna kompostowa' z przeznaczeniem na wykorzystanie we
wlasnym zakresie.

3) odpady wymienione w S 3 ust. 2 lit. i, n mo2na pozbywad si? w trakcie zbi6rki spod posesji
organizowanej raz w roku zgodnie z harmonogramem.
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Organizatozy imprez masowych sq zobowiqzani do zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi
na dostarczanie pojemnik6w iszalet6w oraz ich op162niania i uprzqtania.

Rozdzial V

lnne wymagania wynikajqce z wojew6dzkiego planu gospodarki odpadami

s20

Gospodarka odpadami powinna wypelnia6 wszystkie wymagania zawarte w Planie gospodarki odpadami
dla wojewodztwa Slqskiego 2014 r.

._.,_ _:,/ v

1. Wasciciele nieruchomosci obowiqzani sq do pozbywania sie nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomosci w spos6b systematyczny, nie dopuszczajqc do pzepelnienia i wylewania nieczystosci na
powierzchnig terenu, do gruntu lub w6d z uzqdzeh do glomadzenia nieczysto6ci cieklych, gwarantujqc
zachowanie czystosci i pozqdku na nieruchomosci.

2. Wasciciel nieruchomo6ci zapewnia wykonanie obowiezkow, o ktorych mowa w ust. 1 popzez
zawarcie umowy z pzedsiebiorcq posiadajqcym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju dzialalnosci.
\Masciciel zobowiqzany jest do pzechowywania, ptzez okres piqciu lat, dowod6w potwierdzajqcych
wykonanie powyzszych uslug.

3. Wa6ciciele nieruchomo5ci nie wyposa2onej w pzydomowq biologicznE oczyszczalniq Sciek6w sq
zobowiqzani do udokumentowania w postaci rachunk6w za wykonanie uslugi wylvozu Sciekow b)4owych
ze zbiornik6w bezodplywowych do oczyszczalni, w ilosci nie mniejszej niz 80% zuzytei wody do cel6w
mieszkaniowych, a w pzypadku nie podlqczenia nieruchomosci do sieci wodociqgowej - ilosci okreslone.i
w rozpozqdzeniu w sprawie okreslenia przeci?tnych norm zuzycia wody.
4. Czestotliwo66 opr62niania z osad6w lub innych odpad6w zbiornik6w przydomowych oczyszczalni
Sciek6w wynika z ich instrukcji eksploatacji (nie dotyczy PBOS zamontowanych w ramach dofinansowania
realizowanego w tut. uzedzie gminy).
5. Zbiornik bezodply'wowy musi by6 zlokalizowany w taki spos6b, aby mozliwy byl bezposredni dojazd do
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizujecego usluge wylvozu nieczystosci
cieklych.

s 1s
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'1. Podmioty prowadzqce dzialalno56 w zakresie odbierania odpad6w komunalnych z nieruchomosci,
obowiqzane sq prowadzi6 rejestr masy odbieranych odpad6w komunalnych, z okre6leniem ilosci irodzaju
odebranych odpad6w wyselekcjonowanych i zmieszanych.
2. Podmiot prowadzqcy PSZOK, prowadzi rejestr ilosci odebranych odpad6w w ciqgu miesiqca i prowadzi
kartotekg nieruchomo6ci. Rejestr obejmuje w szczeg6lnosci rejestruje vvyw6z odpad6w na kt6re zostal
ustalony Iimit tj. odpad6w wielkogabarytowch, budowlanych i rozbi6rkowych oraz opon z samochod6w
osobowych i dostawczych.
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Celami okreslonymi w wojewodzkim planie gospodarki odpadami w gospodarce odpadarniiest w
szczeg6lnosci:
1 . Objecie wszystkich mieszkalrc6w zorganizowanym systemem odbierania odpad6w komunalnych oraz
systemem selektywnego zbierania odpad6w.
2. Ograniczenie skladowania odpad6w, szczegolnie odpad6w ulegajqcych biodegradacji.
3. Zwigkszenie odzysku, w szczeg6lno6ci recyklingu w odniesjeniu do szkla, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru itektury, jak r6wnie2 odzysku energii z odpadow zgodnego z wymaganiami ochrony
Srodowiska.
4. Wydzielenie odpadow wielkogabarytowych ze strumienia odpadow komunalnych.
5. Wydzielenie odpad6w budowlano - remontowych ze strumienia odpad6w komunalnych i

pzygotowanie do ponownego uzycia, recyklingu oraz innych form odzysku material6w budowlanych i

rozbi6rkowych.
6. Zwiekszenie ilosci zbieranych selekty\ivnie odpad6w niebezpiecznych wyst?pujqcych w strumieniu
odpad6w komunalnych.
7. Edukacja ekologiczna promujqca zapobieganie powstawaniu odpad6w oraz wlasciwe post?powanie z
wytworzonymi odpadami, a tak2e promowanie wykorzystywania produktdw wytwazanych z material6w
odpadowych poprzez odpowiednie dzialania promocyjne i edukacyjne.

Rozdzial Vl

Obowiqzki os6b utzymujqcych zwierzeta domowe, majqce na celu ochrone przed zagro2eniem lub
uciqiliwo6ciE dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do wsp6lnego

uiytku
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Osoby utrzymujqce zwierzgla domowe sq zobowiqzane do zachowania bezpieczeistwa i Srodk6w
ostrozno6ci, zapewniajACych ochronQ przed zagro2eniem lub uciqzliwoSciq dla Iudzi otaz ?rzed
zanieczyszczeniem teren6w przeznaczonych do wspolnego uzytku.

s2s

'1. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadow komunalnych.
2. Prowadzenie dzialan informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarowania
odpadami komunalnymi, w szczeg6lno6ci w zakresie selektywnego zbierania odpadow komunalnych.
3. Biezqca likwidacja miejsc nielegalnego skladowania odpad6w.

Do obowiqzkow osob utzymujqcych zwierzeta domowe nalezy:
1) staly i skuteczny dozori
2) wyposazyi psa w smycz, a w pzypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposob

za$a2qqcego otoczenlu - w kaganiec,



3) w mie.jscach publicznych prowadzie psa na srnyczy, a psa rasy uznawane) za agres!ryvnq Iub psa w
inny sposob zagrazajqcego otoczeniu dodatkowo w nalo2onym kagarlcu;

4) Obowiqzek zalozenia kagalrca nie dotyczy ps6w, ktorym niemozliwe jest jego zalozenie ze wzglgdu
na wage, budowq ciala (np. pekinczyk, yorkshire terier, itp.),

5) w miejscach przeznaczanych do wsp6lnego uzytku zwierzeta mogq przebywa6 wytqcznie pod
nadzorem osoby, kt6ra jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem sie zwierz?cia,

6) natychmiastowe usuwanie, pzez wlaScicieli, zanieczyszczen pozostawionych paez zwierzeta
domowe na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego, postanowienie to nie dotyczy os6b
niewidomych, kozystajqcych z pomocy psow pzewodnikow.

Rozdzial VII

Wymagania utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej
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Zwieaela gospodarskie mogE by6 utzymylvane na terenach wylqczonych z produkcji rolniczej pod
nast?pujqcymi warunkami:
1) teren nieruchomosci musi by6 zabezpieczony w spos6b uniemozliwiajqcy opuszczenie go peez te

zwierzgta,
2) zwiez?la nale2y utzym).lvad w sposob zapewniajqcy innym osobom zamieszkujqcym na

nieruchomoSciach sEsiednich ograniczenie uciE2liwoSci takich jak: halas, odory.

Rozdzial Vlll

Obszary podlegajEce obowiqzkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
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Teren Gminy Pietrowice Welkie jest obszarem polegajqcym obowiEzkowej deratyzaqi:

1) w odniesieniu do budynk6w mieszkalnych jednorodzinnych- w miarq potrzeby,

2) w pozostalych miejscach nie aadziej niz dwa ruzy w roku, w okresie kwiecierl-maj lub
pazdziernik-listopad.
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W pzypadku wystqpienia populacji gryzoni, stwarzajqcej zagtozenie sanitarne, W6jt, w uzgodnieniu
z Paistwowym Powiatowym lnspektorem Sanitarnym, okreSli obszary podlegajqce dodatkowej deratyzacji
oraz okresli termin jej pzeprowadzenia.

Rozdzial lX

POSTANOWIENIA KOICOWE
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Nadz6r ikontrola nad realizacjq obowiqzkow wynikajqcych z Regulaminu utzymania czystoSci iporzqdku
na terenie Gminy Pietrowice Wielkie sprawuje Wojt Gminy Pietrowice Wielkie.
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