
Ca,oa, cMtNY
Pietrowice Wielkie

Na podstawie arl T8 usl 2 pkl 15, art 40 usl t, ar1 41 ust. 1 arl 40 usl t, uslawy z dnra 8 marca
1990r.osamoeqdzegminnym(tekstjednolity: Dz U z2011t.poz 1875),wzwiqzkuzart.4ust 2.arl
6r ust 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r o utrzymaniu czyslosci iporzEdku wgrrinach (tekst ledn
Dz 0 22A17 r. poz 128S )na wniosek W6jta Gminy Pielrowce Wietkre

Rada cminy Pietrowice Wietkie

Uchwala Nr XXXII/3'16/2018

Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 15lut€go 2018r

w sprawi€ Regulaminu utrzymania czystodci ipozqdku na terenie Gminy pietrowice Wielka€
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Tracr moc uchwala Nr Xl)Ul86/2016 Rady Gminy Pielrowice Wietkie z dnia 29 sierpnia 20j 6 r. w sprawie
Regulaminu ulrzymanra czyslosci i poeqdku na terenie cminy pietrowice Wielkie
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Wykonanie uchwaly powier2a sie Wojlowi Gmrny Pietrowce Wietkie.

s4

Uchwala wchodzi w 2ycie od dnia '1 wrzesnia 2018 r

rczAcY

Uchwala sh regulamin utzymania czysto6ci i pozqdku na terenie gminy, stano rhcy zalqcznik do
uchwaly, zwanej delej "r6gulaminem'.
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RADA GMINY
Pietrowice Wielkie

Zalqcznik do uchwaly Nr XXXII/316/2018
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 15 lutego 2018r.

Regulamin utrzymania czystoSci i porzqdku na terenie gminy pietrowice Wietki€

Rozdzial I

Rozdzial ll

lUtltnlgar a w rrhala u|fzylnani. czysto6cl I porrtdku na ta@nlo nioruchomo6cl

12. W6cicidg nieruchomo6ci zepewnbjq ulrrymanie czystoa€i iporzqdku na te,enie nieruchoaio6ci
waz:1) uFzy$anie slanu sanilamo - higienaczrEgo nieruchomo6ci, pornkra2azai orez znairuiqcych 8ie ne

niej uzqdzei zgodnie z oboriqzujqcymi pr2epis6mi praws.

S 3. 1. Wla6ciciele nreruchomoscr obowiqzani sq do prowadzenia selektywnego zbteranra odpad6w
komunalnych popzez segregowanie wytwazanych odpad6w komunalnych okreslonych w ust 2 i
pozbywanie sie ich z czeslotliwo6cq okre6lonq w rozdziale lV.

2.W dtodze selektywnego zbieranla, wydzieleniu z wytwazanych na terenie nieruchomo6cr
odpad6w komunalnych podlegalE nastepujqce frakcje odpad6w

1)zuze i popiol powslaly w wyniku spalenla w instalacjach CO gospodarstwa domowego,
2) pap et,
3) szklo. w tym:
a) szklo kolorowe
b) szklo bezbarwne
4) lworzywa sauczne,
5) opakowania wielornalenalowe
6) melale,
7) odpady komunalne ulegajqce brodegradacjr, w tym:

Postanowienia og6lne

S '1. 1. Regulamin okresla szczeg6lowe zasady utzyman a czyslosci I pozqdku na terenie Gminy

2 llekroa w reguiamrnie jest mowa o
1) wlascicielu nieruchomosca , to wlasciciel w rozumleniu ustawy o utrzymaniu czysto6ci i poEEdku w

gminach (lekst jednolity Dz. U. 22013 t poz. 1399, Dz. U z 2015 t poz 87 , poz. 122),
2) przedsiQbiorcy - rozumie sie przez 1o przedsiQbiorce posradajacego wpis do rejesku dzialatnosci

regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wla6cicteli nieruchomosci
prowadzonego przez W6jta Gmrny Pietrowice Wielkie lub przedsiebiorce posiadajqcego zezwotenie
Wdjla Gminy Pielrowice Wielkre na prowadzenie dzialalnosci w zakresie opro2nlania zbiornikdw
bezodplywowych i kanspodu nreczystoSci cieklych,

3) umowie - rozumie sre pzez lo umow9 zawartq pomtedzy wlaacicielem nieruchomoscl a
pzedsiQblorcq na opro2nianie zbiornik6w bezodplywowych oraz umowe zawartq pomiedzy
wtaacEielem nieruchomosci niezamieszkalej a pzedsrebtorce na opr62nianie zbiornik6w
bezodpl).\i/owych oraz na wlr6z odpad6w komunalnych,

4) harmonogramie - rozume sq przez to plan odbierania odpaddw komunalnych dostarczony
wlascicielom nieruchomosc pzez przedsebiorce podawany r6wnieZ na stronie internelowel gminy
Pietrowice Wielkie, na tablicy ogloszeh w Uzedzie Gminy Pielrowice Wielkie oraz w lokalnej prasie

5) punkcie selekttn /n€go zbierania odpad6w komunalnych , rozumie sie przez to wyzna€zone pzez
W6jta Gminy Pietrowice Wielkie mielsce odbioru gromadzenia odpad6w komunatnych zbieranych

6) r€gulaminie - rozumie sie pr2ez to niniejszy "Regulamrn utrzymania czysto6ci i pozqdku na lerenie
Gminy Pietrowice Wielkie ".
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a) odpady kuchen,re ulegaJace orodegradactr
b) odpady zielone.
8) nreble i nne odpady wielkogabaMowe,
9) zu2yty sprzel eleklryczny ielektroniczny
10) zuZyte batefle i akumulatory.
1 1 ) przeterminowane leki chemikalia
12) zuz\^e opony .

13) odpady budowlane r rozbiorkowe slanowiqce odpady komunalne bez stolarki okiennej

14) budowlane stanowiqce stolarke okiennq idrzwrowq

3. Nie nalezy gromadzia zmieszanych odpad6w komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do
selekty\,vnego zbierania odpad6w, wrzucad odpad6w innego rodzaju niz opisany na pojemniku.

4. Odpady zuzlu i popiol! powstale w wyniku spalania w instalaclach CO gospodarslwa domowego
nale2y gromadzia w osobnym pojemniku oznaczonym napisem "Popiol'5 Odpady kuchenne ulegajqce biodegradacir nalezy gromad2rc w osobnym pojemniku kotoru
brEzowego oznaczonym napisem .B o'

6. Odpady niebezpieczne typu: papy ezbesl. eternit. smoiy. asfall itp wrnny by6 dostarczone we
wlasnym zakresie przez wlascrcieii nieruchomo6cr na skladowisko odpad6w niebezptecznych

S,l. 1 Wasciciele nieruchomosci zobowiqzani sq do upzqtnieci€ blota, Sniegu, lodu i innych
zanieczys2czen z czesci nieruchomo6ci udoslepnionych do uzytku publjcznego niezwiocznie po ich

2.W syluacji wyslqpienia Sliskosci nawierzchni na czQsci nieruchomoSci, o kt6rej mowa w ust. '1,

wla6ciciel nieruchomosci lest zobowiEzany do podjecia dzialai usuwajqcych lub co najmniei
ograniczajqcych SliskoSC.

3. Zanieczyszczenia usuwane z chodnik6w i innych cze6ci nieruchomosci sluZqcych do uzytku
publicznego naleZy gromadzii w miejscu, nie powodujqcym zaklocei w ruchLl pieszych lub pojazd6w nie
nale2y usuwac zanieczyszczen na tezdnie

$ 5. Wa6ciciele nieruchomoscr, na kt6rych znajduje sie obiekty uzlku publicznego, majq obowiqzek
uslawienia na tych nie.uchomosciach lub w obiektach koszy na odpady syslemalycznego ich opr62niania
oraz niedopuszczanra lch do przepelniania.

S 6. Na terenie nieruchomo6ci mycie pojazdow silnikowych moze sie odbywaa tylko w miejscach
utwardzonych pod warunkiem odprowadzania powslalych Sciek6w do kanaltzacji sanitarnej lub zbiornik6w
bezodprwowych po upzednrm podczyszczeniu tych 6ctek6w w separalorach

S7.Na terenie nieruchomosci dopuszcza sie wykonylr'anie dorainych napraw oraz regulacje
pojazd6w mechanrcznych zwiqzanych z biezEcq eksploatacjq, pod warunkiem ie nie sq uciEzliwe dta
sqsiednich nieruchomosci oraz nie spowodujq skaienra powiezchni ziemi iwod gruntowych
Z wylqczeniem nieruchomoirci slu2qcych do uzytku publicznego

Rozdzial lll

Rodzaje i minimalna pojemnos6 pojemnik6w prz€znaczonych do zbierania odpad6w komunalnych
na terenie nieruchomoSci oraz na drogach publicznych 0la2 warunki rozmieszczania tych

pojemnik6w i ich utzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzqdkovrym i technicznym.

S 8. 1. Na lerenle nleruchomoscioraz na drogach publcznych stosule sie pojemniki pzeznaczone do
zbierania odpadow komunalnych o naslepujqcych pojemnoijciach:
1) pojemnikina odpady o polemno6ci 110 L, lub120l
2\ pojemnik 1a odpady o poterrnoscr2r0 L
3) pojemniki na odpady o pojemnoaci 1'100 L,
4) worki do gromadzenle odpad6w seleklywnie zbieranych, oznaczone odpowiednimi kolorami w
slosunku do kazdel frakcji odpad6w selektywnie zbieranych o pojemnosci nie mnielszej nj2 80 L



5) kosze uliczne na odpady o pojenrnosci od 20 do 50 L.
2. Uslala sie nastepujqce rodzaje poiemnrk6w do gromadzenra odpadow

1) wo*i wykonane z poliely enu o gruboscr 30 mikronow
2) potemnrkiwykonane z polielylenLJ n skoc Sn en owego o wysokiet gestosc (twozyl/va sztuczne).
3) potemnikiwykonane ze sta

3 Polemnikr o kldrych mowa w usl l pkl 1 2 3 musza byc zaopatrzone w kola uiatw ajqce ch

S 9. 1. Wo i przeznaczone do selektywnego zbierania odpaddw komunalnych, o kt6rych mows w S
8 ust. 1 pkt 5, odpo adajq rcdzajowi gromadzonego odpadu, w€dlug nastepuiqcej kolorystyki oraz z
odpowiednim opis€m:
1) niebieski - z przeznaczeniem na papier oznaczonych napisem ,Pepier',2) bia+y - z gtzenaczeniem na szklo b€zbarwne oznaczonych napbem ,Szklo bezbaMne'.
3) zielony - z pzeznaczeniem na szklo kolorowe oznaeonych napiaem ,Szklo kolorowe',
4) 2W - z pfteznaczeniem na lwozywa szuczne, odpady wielomatedalowe oraz metal oznaczonych

nepisem ,Metale i lwozylva sztuczne',

2. Worki na odpady zbierane seleklywnie powinny posiadac tMale I widoczne oznakowanie
okreSlajqce rodzaj gromadzonych odpad6w

3. Zabranra srq wrzucania do wo*6w na odpady zbierane seleklwvnie, innych odpadow ktore nre
spelniajq wymagai pr2eznaczenia danych work6w do zbieranra okre6lonego rodzaju odpadow

S 10. 1. Minimalnq poJemflo6c polemnik6w na zmieszane odpady komunalne, na lerenre
nieruchomoscr. na kl6rej zamieszkujq mieszkaicy uslala sie na podslawie liczby osdb zamieszkujqcych
lub peebywajqcych na danel nieruchomo6ci ilosci wylwarzanych odpad6w komunalnych okrealonej w
usl 3 oraz czQstolliwosci ich odbieranla okreslonel w S 14.

2. I\rinimalne pojemno!6 pojemnik6w na zmieszane odpady komunalne, na lerenre nieruchomo6ci,
na kl6rej nie zamieszkujA mieszkahcy a powstajq odpady komunalne, nale2y dostosowai do ilo6ci
w),.lwazaoych odpadow okre6lonej w ust 3 ora2 czestolliwosci ich odbieranie okreslonet w S 14

3. llosc pojemnik6w ptzeznaczana do zbieranla zmieszanych odpad6w komunalnych winna
uwzglednia6 Srednq miesiecznq iloiic wytwaeanych odpadow na poziomiel
1) dla nieruchomoscizamreszkalej- 441 na mieszkaica, lecz nre mniel niz 1101 na kazdE nieruchomosc
2) dla nieruchomosci na kl6rych nie zamieszkujq mieszkaicy, a powstalq odpady komunalne:

a) dla szk6l przedszkoli i innych plac6wek o6wiatowych - 51 na kazde dziecko ipracownika lecz nie
mniel niz 110 i na kazdq nreruchomosc,

b) obiekly u2),leczno6ci publicznej poza wymienionymi w pkl a - 5l na ka:dego pracujqcego, Lecz nie
mniej nr2 1101 na kazdq njeruchomosa,

c) lokale gaslronomiczne - 5I na 1 miejsce konsumpcyjne lecz nie mniei niz 1 pojemnik 110 lna
obiekl

d) obiekly handlowe ' 5 I na ka2de 10 m'? powier:chnicalkowlej lecz niemnrel nr2 1 polemnik 110I
na obiekt

e) inne obiekly zwiqzane z dzialalnoSc q gospodarczq , 5 I na kazdego pracujecego, lecz nie mnrej
ni2 1 polemnik 110i na obiekl.

S 11. 1. Pojemniki do gromadzenia odpad6w komunalnych nalezy rozmiescia na nieruchomosci, w
mieiscach odpowiadajqcych pzepisom prawa budowlanego w spos6b umo2liwiajqcy l6twy dojezd i

dostep do nich
2. Odleglosa pomiedzy koszami na odpady rozslawionymr na drogach publcznych powinna by6

dostosowana do panujEcego na danym terenie ruchu pieszych. Na pzystankach komunikacii
samochodowei kosze nale2y lokalizowaa pod wiatq lub w sqsedzlwie oznaczenra pazystanku

3. Pojemniki na odpady komunane nalezy oznakowac w spos6b Lrmo:liwialqcy identy,frkacje
nreruchomoScr indywdualnym idenl),.fikatorem ktory wla6crciele nieruchomo6c otzymajq



5 12. 1 Wascicrele nreruchomosci zobowiqzan sq do uliymywania pojemnikdw do zbierania odpadow
w nalezytym stanie sanitarnym
2. Wlasciciele nieruchomogcizobowiqzanise do utrzymlvania pojemnik6ww nalezylym stanie
technicznym oraz zgloszenia do Uazedu Gm ny Pietrowice Wielkie ich uszkodzenia lub znlszczenra
uniemo2liwiajqcego dalsze u:!,tkowanie
3 Wa6crciele nreruchomo6cr zobowtqzant sa do utzymywania pojemn k6w w nalezytym stanle
pozqdkowym w tak m aby nie dochodzilo do ich pzepehienia instruowanie uzylkownikow nieruchomoscr
o sposobie korzystanra z polemn ka oraz pozadkowanre terenu wokol pojemnikow

Rozdzial lV

$ 14. Zmieszanych odpad6w komunalnych otaz 2rtzlu i popiolu powstalego w wyniku spalania w
instalacjach CO gospodarstwa domowego, nalery pozbywac sie z czQstotliwoSciq jednego wywozu na
dwa tygodnie.

CzQstotliwo66 isposoby pozbywania sie odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomo6ci oraz z teren6w p.a eznaczonych do uiytku publiczn€go

S 13. 1 Wascicrele nreruchomoscr obowiqzanr sq do pozbywanja sie odpad6w komunatnych z terenu
n€ruchomo6ci zgodnie z harmonogramem w spos6b gwarantujqcy zachowanie czyslosci ipozqdku na

2. Pozbryane sre odpadow komunainych pzez wlasciciell nieruchomosci odbywa sie poprzez tch
umieszczenie w odpowednEh polemnikach speiniajEcych wymagania Polskich Norm, a nastepnte
odebranle ich pzez pzedsebiorce. Nre naleZy dopuszczac do pr2epelniania ipeecia2ania polernnik6w

3. Wlasciciei nieruchomosci obowiqzany jest udoslQpnic pojemniki pzeznaczone do zbierania
odpad6w komunalnych, na czas odbierania tych odpad6w, w szczeg6lnoSci poprzez rch wystawienie, w
miejsce umozliwiajqce swobodny do nich dojazd.

S 15. 1 Selektf,vn e zbieranych odpaddw komunalnych, o ktorych mowa w 5 3 ust 2 pkt. 2-7a,
na ezy poTbywac sre z czeslolhwosc a ledel raz w rrresrqcu

2. Selektrranre zbieranych odpad6w komunalnych o kt6rych mowa w S 3 ust 2 pkt. 7b-'14 naleZy
pozbywa6 sie z czestotliwosciq zapewniajqcq nie zaleganie tych odpad6w na lerenie nieruchomosci,
zgodnie z harmonogramem olwarcia punktu seieklywnego zbierania odpad6w komunelnych.

S 16. Odpadow budowlanych i rozbi6rkowych powslajqcych w zabudowie ka2dego typu w ilo6ci
powy2ej 300 kg/rok, nale2y pozb,,\,rac sie przez indywidualne zlecenie przedsiebiorcy i na koszt
wlaSciciela nieruchomoSci

517. 1. NiezaleznE od poslanowieh w S 14 I S 15 ust 1 2 odpad6w zbieranych setektyv,/nie.
wyrnienionych w S 3 usl 2, wla6cicele nieruchomodcr zamieszkalych mogq pozbpvaa sie w nestepujqcy
sposobi
1) Wasciciele nieruchomoSc mogq pr2ekaz),waa odpady komunalne o kl6rych mowa w w S 3 ust 2

pkl. 2-7, z wylqczeniem odpad6w kuchennych ulegajqcych biodegradacii oraz pkt 8,14 do punklu
selektylvnego zbierania odpad6w komunalnych Odpady te powinny by6 przeka2ywane w sposob
gwarantujqcy ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpad6w zebranych setektrynie

2) odpady ulegajqce biodegradacjr moZna komposlowac z peeznaczenien na wykotzyslanie we
wlasnym zakresie

3) odpady wymienione w S 3 ust 2 pkt. 8 mozna pozby\iva6 sie w trakcie zb orki spod posesli
organrzowanel raz w roku zgodn e z harmonogramem

S'18. 1. Wascicele nieruchomosci obowrqzanr sE do pozbywania siQ nieczystosci cieklych z terenu
nreruchomoscr w sposdb systemalyczny, n e dopuszczalqc do przepelnienia I wylewania nteczyslosci na
powiezchne terenu do grunlu 1ub wod z ur2qd2en do gromadzenia nieczyslosci ciektych gwarantujqc
lachowanie czyslosc r porrqdku na neruchorrosc,

2. Wlasciciel nreruchomoscr zapewnta wykonanie obowiqzk6w, o ktdrych mowa w ust 1 poprzez
zawarcre umowy z przedsebiorcE posiadajqcym zezwolenie na prowadzenie tego rodzalu dzialalnosci



wlasciciel zobowiqzany jest do pzechowywanie, pzez okres phciu ht, dowodoiv potwierdzaiqcych
wykonanie powy2szych uslug.

. 3. wlascici€l€ nieruchomosci nie wyposa2onei w prrydornowq bblogitzne oczyszczalniq Scjek6tv sq
zobowiqzani do udokumentowania w posteci rachunkdw ze wykonanie us.lugiwytrozu Sciekdv, bylowycti
ze 2biomik6w bezodplywowych do oczyr,zczalni, w itogci nie mniejszej nit 800/6 zuZytej wody d; c6i6w
mieszkaniowych, a w pzypadku nie Mtqczenia nieruchomo6ca do sieci wodociqgowej - ilosciokre6lonej
w rozpozqdzeniu w sprawie okreSlenia pzBcietnych nom zu2yci6 \ /ody.
4. C:Q3totliwosd opdzniania z os€d6w lub innych odpad6w zbiomik6w pzydomowych oczyszczelni
6ciek6wwynika z ich instrukcji eksploatecji (nie dotyczy PBOS zamontovJanych iv ramach dofinaibowania
realizo\ /anego wtut. uzgdzie gminy)-
5. Zbiornik bezodpvwowy musi byd zlokatizowany w taki spos6b, sby mo,iwy byl bezposredni dojazd do
njego _pojszdu asenizacyjn€go podmiotu upEwnionogo realizujqcego usfugQ wywozu ni€czysto6ci
ci6ktych.

5 10. Organizatozy impr€z masowych sq zobowiqzani do zawarcia umowy z podmiotami uprawnionymi
na dostsrczrni€ pojemnik6w i szalet6w oraz ich opr62niania i upzqtanb.

R@d2hl V

lnn. wymaganie wynikaiqce z woraw6dztlogo planu gospodarki odpadami

520. GGpodarta odpedami powinne wypelniad wszyslkie wymagania zawarte w pleni€ gospodorki
odp.dami dla $/ojer6drt ra Sqskielro 2014 r.

S 2l . 1 . Prowadzenie selektywnego zbierania odpad6w komunelnych.
2. Prosadzenie dzirlai infornacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidlowego gospodarolranie
odpadami komunalnymi, w szczeg6lnoSciw zakrc6ie sgleklywnego zbierania odpad6,v, komunalnych.
3. Bie2qca likwidacja miejsc nielegalnego sktadovrania odpad6rv.

S 22. 1 Podmioly prowadzqce dzialalnosa w zakresie odbierania odpad6w komunatnych z nieruchomo6cl,
obowiqzene sq prowadzia rejeslr masy odbieranych odpad6w komunalnych, z okresleniem itoaci i rodzaju
odebranych odpad6wwyselekcjonowanych i zmieszanych
2 Podmiol prowadzecy PSZOK, prowadzi relestr ito6ci odebranych odpadow w ciqg! miesiqca I prowadzi
karloleke nieruchomo5ci. Relestr obelrnute w szczeg6tnoscr rejestruje wy!v62 odpad6w ne kt6re zostat
ustalony limrl tj. odpadow wielkogabaMowch, budowtanych i rozbi6rkowych oraz opon z samochoddw
osobowych rdoslawczych.

5 23, Celemi okreSlonymi w wojew6dzkim ptanie gospodarki odpadamj w gospodarce odpadami jest w
szcz€g6lno6ci:
1. Objecie wsrystkich maeszkaic6w zo€anizowanym systemem odbi€rania odpad6w konunalnych 0ra2
s)6temem selektt/wnego zbierania odpad6w.
2. Ograniczenie skladowania odpad6w, 6zczeg6tnie odped6w ulegajqcych biodegradacji.
3. Zwiekszenie odzysku, w szczeg6lnosci recyklingt/ w odniesi€niu do szkl€, metati, tworzyw sztrrcznych
o€z papieru iteklury, jak r6wnie2 odzysku energii z odpad6w zgodnego z wymaganiami ochrony
6rodowiska.
4. Wydzielenie odpad6w wielkogabarytowych ze llrumienia odpad6w komunalnych.
5. Wydzielenie odpad6w budowlano - remontowych z€ slrumienia odpad6w komunalnych i
pzygolow6nie do ponownego uzycia, rocyklingu oraz innych fom odzysku material6w budowh;ych i
ro2bi6rkowych.
6. Zwiekszenie ilosci zbieranych selektywnie odpad6w niebezpiecznych wystQpujqcych w strumieniu
odped6w komunalnych.
7. Edukacja ekologiczna promujqce zapobieganie powslawaniu odpad6w oraz w+a5ci\ ie postepowanie z
wytworzonymi odpadami, a t€k2e promowanie wykozyslywania produkl6w wytwazanych z material6w
odpadowych poprzez odpowiednie dzialania promocyjne i edukacyine.



S 25. Do obowiqzk6w os6b ut.zymujqcych zwierzela domowe nalezyl
1) staly i skuleczny doz6rl
2) wyposa2ya psa w smycz, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny sposob

zagta2ajqcego oloczeniu - w kaganieci
3) w mie,scach publicznych prowadztc psa na smyczy, a psa rasy uznawanel za agresywnq lub psa w

inny spos6b zagra2ajqcego otoczeniu dodatkowo w nalo2onym kagancu
4) Obowiqzek zalo2enia kaganca nie dotyczy ps6w, kt6rym niemo2ttwe jesl jego zatozenle ze rlzgtedu

na wage, budowe ciaia (np pekiiczyk, yorkshire tener itp )5) w mielscach peeznaczonych do wsp6lnego uzytku zwrerzeta mogq przeby.lvaa wylEcznie pod
nadzorem osoby. ktora lest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem siQ zwleruqcla,

6) natychmreslowe usuwanie, peez wlascLcie I, zanteczyszczen pozoslawionych paez zwieeela
domowe na terenach przeznaczonych do uzytku pubhcznego postanowienie lo nie dotyczy osob
niewidomych, kozystajecych z pomocy ps6w peewodnikow

Ro.(El.l Vl

Obodiz_t os6b utrzymujqcych zwiorzQL domot$, marlco nr colu ochrone przed 2agrolcnl6m lub
ucl+llwo6clq dla ludzi orajz pnzed zaniacirlazcaonlam ta.rn6w praoznaczonych do-srp6lnego

urytku

S 24. Osoby utzymujece zwierzeta domowe 6q zobowi+Ene do zachowania bezpioczeistwa i
5rodk6r , oslro2no6ci, zapewniajqcych ochronQ pzed zagro2€nigm lub uciq2liri/oscq dh ludzi oraz pzed
zanigczyszczeniem leren6w przeznaczonych do wsp6lnego u2ytku.

Rozdzial Vll

Wymagania utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach wytqczonych z produkcji rotniczej

S 26. Zwierzeta gospodarsk e mogq byc utrzynrywane na terenach wyleczonych z produkcli rotniczej
pod nastepujEcymi warunkami:
1) leren neruchonoscr musi by6 zabezpieczony w spos6b uniemoztiwalEcy opuszczenie go przez te

2) zwienQla nalezy ulzymf,vaa w sposob zapewnratqcy rnnyn osobom zamieszkulqcym na
nreruchomo6crach sqsrednich ogranrczen e uciqzlwo6ci lakich jak: halas, odory.

Rozdzial Vlll

Obszary podlegajqce obowiqzkowej deratyzacji i terminy jej pe eprowadzania

5 27. Teren Gm ny Pietrowice Wie kre jesl obszarem polegajacym obow qzkowej deratyzacltl

1) w odniesieniu do budynkow mieszkatnych lednorodzinnych w miarg poteeby

2) w pozostalych mrejscach ne eadz ej niz dwa Gzy w roku. w okresie kwiec en maj tub
pa2dz ernrk hslopad.

S28.W pzypadku wystqpienia populaclr gryzoni stwarzajqcej zagroienje sanrtarne, Wojt w
uzgodnieniu z Panslwowym Powiatowym lnspektorem Sanlarnym, okreati obszary podiegajqce
dodatkowej deralyzacji oraz okresli lermin jej przeprowadzenra



Rozdzial lX

POSTANOwlENIA KOIiCOWE

529. Nadz6r konlrola nad realizacje obowiqzk6w wynrkajEcych z Regutaminu utrzymania czystosci I

porzqdku na lerenie Grniny Pretrowce Wielk e sprawute W6jl Gminy Pletrowice Wetkre

P RzEwoA MI.
n.dycminy/itt

Henrylr

czAcY
ielki6


