Uchwała Nr XXXIX/346/2009
z dnia 15.09. 2009r.
Rady Gminy Szemud
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art.4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Szemud uchwala
co następuje:

§I
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szemud

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Szemud
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin określa wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szemud
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)
ustawie u.c.p. – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku gminach (tekst jednolity: Dz. U. nr 236 z 2005 r. poz. 2008 ze zm.),
2)
ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. 2007.39.251 z późn. zmianami),
3)
odpadach komunalnych – rozumie się przez to, zgodnie z ustawą o odpadach, odpady
powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające 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 zielonych – rozumie się przez to odpady powstające w wyniku pielęgnacji
i uprawiania publicznych i prywatnych terenów zieleni oraz gromadzone selektywnie
odpady pochodzenia roślinnego z gospodarstw rolnych i cmentarzy,
5)
odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to, zgodnie z ustawą o odpadach, takie
odpady, jak: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,

opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte
opatrunki itp.
6)
odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
7)
odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady, które ze względu na
swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych (stolarka budowlana, meble, sprzęt
AGD, sprzęt elektroniczny, armatura sanitarna, opakowania i inne materiały o dużych
rozmiarach),
8)
przedsiębiorstwie wywozowym – rozumie się przez to przedsiębiorstwo upoważnione,
w rozumieniu przepisów ustawy u.c.p., do świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
9)
opłacie za odbiór odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć opłatę uiszczaną
przez właściciela nieruchomości przedsiębiorstwu wywozowemu za odbiór odpadów
komunalnych, której wysokość jest skalkulowana z uwzględnieniem: kosztów odbioru
odpadów, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania,
spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wyłączając kosztów budowy,
zamknięcia, likwidacji, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska
odpadów,
10)
właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością, przy czym wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy u.c.p. i
niniejszego regulaminu na terenie budowy należy do wykonawcy robót budowlanych.
11)
zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolno stojące i
budynki w zabudowie szeregowej mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych,
12)
zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami liczącymi
nie mniej niż 6 lokali mieszkalnych.
13)zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich gromadzenia.
14) zwarta zabudowa mieszkaniowa – kompleks co najmniej 5 budynków przeznaczonych do
zamieszkania przez ludzi
§3
1. Do zaopatrywania właścicieli nieruchomości w worki do segregacji na odpady, o których
mowa w § 13 ust. 2 pkt. 1)-4), oraz odbioru posegregowanych odpadów, zobowiązane
są przedsiębiorstwa wywozowe, w ramach jednej opłaty pobieranej za odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Przy czym worki na odpady zielone
dostarczane są w okresie od 1 maja do 31 października.
2. Obowiązek , opisany w ust. 1 w systemie workowym dotyczy jednego worka na 3
miesiące na każdy rodzaj segregowanych odpadów dla 1 lokalu mieszkalnego/na 6
miesięcy, jeśli chodzi o szkło/ .
Dostarczenie kolejnego worka danego rodzaju przez firmę wywozową w ramach
opłaty , nastąpi w dacie przekazania jej do odbioru zapełnionego worka .
Przekazanie i odbiór większej ilości worków do segregacji może nastąpić za
dodatkową opłatą ustaloną przez Właściciela nieruchomości i firmą wywozową .

Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§4
1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku
oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych,
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
jej braku, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków; obowiązek przyłączenia
do kanalizacji sanitarnej dla istniejących budynków powstaje w terminie 3 miesięcy
od daty oddania sieci do użytkowania; obowiązek przyłączenia do sieci sanitarnej
nie dotyczy właścicieli przydomowych oczyszczalni ścieków,
indywidualne
przypadki rozpatrywać w terminie do pół roku .
3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i gromadzenie
nieczystości ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
4) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór z terenu
nieruchomości odpadów komunalnych gromadzonych w sposób opisany w regulaminie oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych , a także transport nieczystości ciekłych z
przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym wydane przez Wójta Gminy Szemud
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
3.W przypadku niewykonania powyższych obowiązków , Wójt Gminy wydaje decyzję
nakazującą ich wykonanie oraz może nałożyć karę grzywny , zgodnie z art 10 , ust. 2 oraz
2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§5
Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z worków do segregacji, zgodnie
z ich przeznaczeniem.
1.
2.
1)
2)

§6
Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu,
błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku
publicznego oraz z chodników przylegających do nieruchomości.
Obowiązek uprzątnięcia terenów, o których mowa w ust.1, ze śniegu i lodu powinien
być realizowany przez:
odgarnięcie śniegu i lodu na skraj chodnika lub na teren swojej posesji, w miejsce
nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów; zakazuje się odgarniania śniegu
i lodu na jezdnię.
podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika,
przy czym piasek, lub inne materiały użyte do tych celów, należy uprzątnąć z chodnika
po ustaniu przyczyn ich użycia.

§7
1.
Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać jedynie na terenie
utwardzonym, nie służącym do użytku publicznego, z którego powstające ścieki
odprowadzane są do szczelnych zbiorników bezodpływowych, w sposób umożliwiający
ich usunięcie. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
deszczowej na warunkach wydanych przez Urząd Gminy w Szemudzie. Ścieki nie mogą
być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi, z zastrzeżeniem
ust. 2.
2.
Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku
publicznego, nie spełniających warunków określonych w ust. 1, pod warunkiem
stosowania czystej wody bez detergentów, przy czym nie może ono powodować
uciążliwości dla innych osób korzystających z nieruchomości sąsiedniej oraz dróg.
3.
Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków i
zbiorników wodnych.
§8
Drobne naprawy i regulacje pojazdów poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne
tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla osób korzystających z danej nieruchomości
i nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska (ponadnormatywna emisja hałasu,
ponadnormatywna emisja spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, itp.).
§9
Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych,sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na
których powstają odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.
§ 10
1.
Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego
popiołu i żużla, gruzu budowlanego, odpadów niebezpiecznych, substancji toksycznych,
żrących lub wybuchowych.
2.
Zabrania się wrzucania do worków na selektywną zbiórkę odpadów innych niż
określone w § 13 ust 2, a w szczególności:
1)
na makulaturę: pokrytych folią papierów, kalki itp.
2)
na szkło: luster, szyb, szkła zbrojonego, fajansu, porcelany, szkła
żaroodpornego, świetlówek, żarówek, nakrętek, kapsli, korków itp.
3)
na plastik: naczyń jednorazowych, flamastrów, przedmiotów zawierających
części metalowe itp.
§ 11
1. Zabrania się spalania odpadów:
1)
w pojemnikach, kontenerach oraz piecach,
2)
na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków
2. Dopuszcza się spalanie odpadów z drewna niezawierającego substancji niebezpiecznych.

Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
1.

2.

3.

4.
5.

§ 12
Na każdej zamieszkałej nieruchomości winny znajdować się pojemniki na odpady
komunalne, z zachowaniem następujących normy: 25 l na mieszkańca, jednak co najmniej
jeden pojemnik 110 l na każdą rodzinę , na dwa tygodnie ( lub na cały miesiąc , w
przypadku kompostowania ).
Każda zamieszkała nieruchomość powinna zaopatrzyć się w worki na odpady
segregowane ,które będą odstawiane w następujących terminach :
1) szkło - 1 raz na 6 miesięcy .
2) makulatura - 1 raz na 3 miesiące .
3) plastyk – 1 raz na 3 miesiące .
4) odpady zielone .
Dla nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, lub inna
działalność, w wyniku której powstają odpady komunalne, ilość i wielkość pojemników
winna być dostosowana do potrzeb, z zachowaniem następujących minimalnych norm:
1) jeden pojemnik 240 litrów na lokal handlowy, 50 litrów na każde 10m² powierzchni ,
2) pojemniki o łącznej pojemności wynoszącej co najmniej 10 l na każdego
zatrudnionego w punkcie handlowym poza lokalem, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na jeden punkt (dopuszcza się stosowanie worków w przypadku
punktów handlowych prowadzących działalność inną niż spożywczą
i gastronomiczną),
3) pojemniki o łącznej pojemności wynoszącej co najmniej 20 l na każde miejsce
konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik
360 l na jeden lokal,
4) pojemniki o łącznej pojemności wynoszącej co najmniej 20 l na każde miejsce w
pensjonacie, hotelu oraz w budynkach mieszkalnych w których prowadzony jest
wynajem pokoi, jednak co najmniej jeden pojemnik 360 l na jeden hotel lub pensjonat
i 240 l na budynek mieszkalny w którym prowadzony jest wynajem pokoi pod
warunkiem cotygodniowego wywozu.
Na każdej posesji, wykorzystywanej jako ogród działkowy lub działka rekreacyjna,
w okresie od 1 marca do 31 października, winien znajdować się pojemnik na odpady
komunalne o pojemności 110 l.
W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza
(w tym sklepy spożywcze) lub gastronomiczna, należy dodatkowo na zewnątrz,
poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady, które muszą być opróżniane
z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie.

§ 13
1 Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające
w gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady
na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie
odpadów
niebezpiecznych,
odpadów
wielkogabarytowych
i
odpadów
z remontów oraz selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających się do odzysku

i ich optymalne przygotowanie
lub unieszkodliwiania.

do

transportu

do

miejsc

dalszego

odzysku

2 Selektywna zbiórka odpadów nadających się do odzysku obejmuje:
1)
makulaturę (papier i tekturę),
2)
szkło,
3)
plastik,
4)
odpady zielone,
3. Odpady z remontów winny być gromadzone odrębnie i wywożone przez przedsiębiorstwo
wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli nieruchomości,
za odrębną opłatą.
4. 1) Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji
może odbywać się na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób
nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.
2) W przypadku kompostowników otwartych, ich usytuowanie na nieruchomości winno
zapewniać odległość minimum 3 m od granicy nieruchomości od strony ulicy i 2 m od
pozostałych granic.
3) Właściciele nieruchomości obowiązani są do 31 stycznia każdego roku przekazać
przedsiębiorstwu wywozowemu informację czy i w jakim zakresie prowadzili
kompostowanie odpadów w roku poprzednim. Druk formularza, na którym składana
jest powyższa informacja, dostarczy przedsiębiorstwo wywozowe.
5. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (baterie, akumulatory,
lakiery, farby, świetlówki i inne) należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych
i przekazywać do punktów ich zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników
przeznaczonych na te odpady rozmieszczone na terenie gminy.
6. Odpady wielkogabarytowe na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być wystawione
przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu, a w rejonach zabudowy
wielorodzinnej do podstawianych w tym celu kontenerów, w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorstwem wywozowym. Odbioru odpadów wielkogabarytowych dokonuje
przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie umowy zawartej z Urzędem Gminy na
świadczenie usług w tym zakresie , dwa razy w roku, na koszt Urzędu Gminy, zgodnie z
uzgodnionym z nią harmonogramem. Częstszy odbiór tych odpadów odbywa się
indywidualnie na zgłoszenie właściciela nieruchomości za dodatkową opłatą.
7. Przeterminowane leki należy zwracać nieodpłatnie do aptek, które dysponują
odpowiednimi pojemnikami.
§ 14
1.
Niesegregowane odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji
winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych
pojemnikach lub kontenerach.
2.
Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych
niesegregowanych, mogą być w uzasadnionych przypadkach używane odpowiednio
oznaczone worki, przekazane odpłatnie przez przedsiębiorstwo wywozowe.
3. Odpady segregowane (szkło, plastik, metal ) winny być gromadzone w workach z tworzyw
sztucznych o pojemności ok. 100 l.
4. Kosze uliczne winny być trwałe (betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych),
o pojemności nie mniejszej niż 30 l. Wzory koszy winny być uzgodnione z Urzędem
Gminy

§ 15
Nieczystości ciekłe winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych
odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 106,
poz. 1126 z późniejszymi zmianami).
§ 16
Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej
nieruchomości działalnością w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą
być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.
Szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi określa Dz.U.07.162.1153.
§ 17
Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać pojemniki w dobrym stanie
sanitarnym i technicznym.
§ 18
Ustawienie pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach winno być zgodne
z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie oraz nie powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich
nieruchomości.
§ 19
Właściciel nieruchomości winien zapewnić przedsiębiorstwu wywozowemu dostęp
do pojemników w uzgodnionym dniu odbierania odpadów.
§ 20
Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników
na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych,
jeśli jest taka potrzeba.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 21
1. Częstotliwość usuwania niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości winna
być dostosowana do ilości odpadów, nie może jednak wynosić mniej niż raz na dwa
tygodnie , z możliwością wydłużenia

do jednego miesiąca

w

przypadku

śmieci

segregowanych oraz kompostowania .
2. W przypadku placówek handlowo usługowych wprowadza się obowiązek odbierania
odpadów jeden raz w tygodniu . W przypadku placówek handlowo – usługowych

zlokalizowanych poza budynkami, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania
odpadów.
3. Wywóz odpadów niesegregowanych z posesji wykorzystywanej jako ogród działkowy lub
działka rekreacyjna winien odbywać się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
4. Wywóz odpadów segregowanych w workach winien odbywać się nie rzadziej niż raz
na 3 miesiące /szkło raz na 6 miesięcy/.
5. Właściciel posesji prowadzący prace budowlane obowiązany jest do przetrzymywania
odpadów budowlanych w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach i usuwania
ich z częstotliwością dostosowaną do ich zapełniania.
§ 22
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do
użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub przy obiektach
koszy ulicznych na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu.
2.
Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną oraz,
w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej, przedsiębiorców użytkujących
te przystanki.
1.

§ 23
Właściciele sklepów spożywczych i punktów gastronomicznych obowiązani
są do ustawienia koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia
ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż
dwa razy w tygodniu.
2.
Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech
sąsiadujących przedsiębiorców.
1.

§ 24
Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być
dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika.
Właściciel nie może dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków
na powierzchnię terenu.
§ 25
Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów, potwierdzających
korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych (umów na odbiór odpadów komunalnych
lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz dowodów
płacenia za takie usługi), przez okres 1 roku i okazywanie ich na żądanie uprawnionych
organów .

Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów
1.

§ 26
Obowiązek ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania ciąży na przedsiębiorstwach wywozowych.

2.

System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji,
2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości:
- 115 kg/osobę/rok w roku 2010,
- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,
- 53 kg/osobę/rok w roku 2020.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z gminnego programu gospodarki odpadami

§ 27
Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Szemud winny zostać przekazane do zakładu
zagospodarowania odpadów , zgodnie z zezwoleniami dla firm wywozowych , których
wykaz znajduje się w Referacie Planowania Przestrzennego , Ochrony Środowiska
i Inwestycji Urzędu Gminy w Szemudzie .
§ 28
Preferowane jest kompostowanie odpadów organicznych (zielonych i kuchennych
ulegających biodegradacji) we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.
Rozdział 7
§ 29
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w regulaminie, podlega karze grzywny .
§ 30
Postępowanie w sprawach , o których mowa w § 29 , toczy się według przepisów
Kodeksu postępowania o wykroczenia .
Rozdział 8
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 31
Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych
nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem
się na zewnątrz.
§ 32
Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza
się puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób,
pod warunkiem, że psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela. Obowiązek wyprowadzania
psów w kagańcu nie dotyczy psów o wysokości do 30 cm w kłębie.

§ 33
Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych
i innych pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic i trawników.
§ 34
Zabrania się wyprowadzania psów, kotów i innych zwierząt na boiska i place zabaw
dla dzieci.
2.
Zabrania
się
wprowadzania
psów,
kotów
i
innych
zwierząt
do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych,
jeżeli taki zakaz wynika z oznakowania dokonanego przez właściciela placówki.
1.

§ 35
Gmina zapewnia zbieranie , transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub
ich części oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym
zakresie .
Rozdział 9
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
§ 35
Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu
i trzymania zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików.
§ 36
Trzymanie ptactwa (kury, gęsi, kaczki, indyki, gołębie itp.) i królików dopuszczalne jest
na nieruchomościach z zapewnieniem odległości nie mniej niż 5 m od granicy posesji od
strony ulicy; odległość od pozostałych granic może być mniejsza, o ile wyrażą na to pisemną
zgodę właściciele sąsiednich nieruchomości.
§ 37
Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:
3.
gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,
4.
niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących
na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, odory
czy podobne,
5.
przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.
§ 38
Na terenie Gminy Szemud hodowla zwierząt futerkowych dopuszczona jest w odległości
ustalonej odrębnymi przepisami.

Rozdział 10
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 39
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji w miarę potrzeb.
§ 40
Termin i obszar obowiązkowej deratyzacji, określa każdorazowo Wójt Gminy,
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego
Lekarza Weterynarii i podaje do publicznej wiadomości.
Rozdział 11
Przepis przejściowy
§ II
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XXVI/151/97 z dnia 30
grudnia 1997 r. Rady Gminy Szemud w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i
porządku w gminie Szemud
§ III
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ IV
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

