UCHWAŁA NR XVIII/83/2020
RADY GMINY KRZESZYCE
z dnia 3 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn.
zm.), art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.
z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Sulęcinie Rada Gminy Krzeszyce uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzeszyce w następującym brzmieniu:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzeszyce.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.),
2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krzeszyce.
2. Pojęcia i definicje użyte w treści Regulaminu pozostają w ścisłym związku z pojęciami i definicjami
zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn.
zm.),
2) z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm. ),
3) z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
poz. 2132 z późn. zm.),

z 2017r.

4) z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 poz. 122 z późn. zm.).
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy zobowiązani są do
utrzymania czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zasadami
określonymi w Rozdziale 5 oraz utrzymanie ich w stanie czystości,
2) przygotowanie i utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników, miejsc
ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich najbliższego otoczenia w promieniu co najmniej 5 m oraz
zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do punktu ustawienia pojemników na odpady komunalne.
Systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami
i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także okresowe mycie zapobiegające
powstawaniu uciążliwości zapachowych. Pojemniki na odpady biodegradowalne powinny być poddawane
myciu i dezynfekcji minimum 2 razy do roku w okresie od kwietnia do września,
3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie odpadów przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne, w sposób opisany w Rozdziale 3,
4) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości,
w sposób obejmujący:
a) uprzątanie mechaniczne lub ręczne na szerokości umożliwiającej swobodne przejście,
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b) usunięcie lodu za pomocą prawnie dopuszczonych do tego celu środków chemicznych,
5) uprzątnięcie nieczystości wskazanych w pkt 4 powinno nastąpić w sposób uniemożliwiający przedostanie się
stosowanych środków chemicznych do systemu korzeniowego roślin.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice przebiegają po obrysie budynków, korzystający
z części nieruchomości sąsiednich mają obowiązek utrzymywania tych części nieruchomości sąsiednich
w czystości i porządku.
3. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt.1-4 Wójt wydaje
decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi dopuszczalne jest na terenach
niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnej lub
zbiorników bezodpływowych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Dokonywanie drobnych napraw, wymiany kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów
eksploatacyjnych poza warsztatami samochodowymi dozwolone jest tylko za zgodą właściciela nieruchomości
i tylko wtedy, gdy nie jest to uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości a powstające odpady są gromadzone w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.
Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE
W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
§ 5. 1. Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy obowiązuje selektywne zbieranie następujących
frakcji odpadów komunalnych:
1) papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) metalu,
3) tworzywa sztucznego,
4) szkła w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) bioodpady,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) przeterminowane chemikalia i leki,
9) zużyte baterie i akumulatory,
10) budowlano-remontowych i rozbiórkowych,
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
12) zużytych opon,
13) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
14) odpady niebezpieczne,
15) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Selektywna
w rozdziale 5.

zbiórka

odpadów

prowadzona

jest

w pojemnikach

lub

workach

określonych

3. Pojemniki lub worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów powinny być umieszczone w miejscach
gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
§ 6. Posiadacze odpadów niebezpiecznych będący właścicielami nieruchomości zamieszkałych, są zobowiązani
do wydzielenia ich ze strumienia odpadów komunalnych poprzez:
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1) Przekazanie przeterminowanych leków do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie Gminy
lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
2) Przekazanie zużytych baterii i akumulatorów do specjalistycznych pojemników znajdujących się między
innymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub do sklepów i szkół posiadających odpowiednie pojemniki.
3) Dostarczenie opakowań po przeterminowanych chemikaliach, farbach, emulsjach, lakierach, rozcieńczalnikach,
silikonach, klejach, piankach poliuretanowych, wszelkich artykułach chemii budowlanej i domowej do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4) Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:
a) do sklepu w którym został zakupiony sprzęt tego samego rodzaju,
b) do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
c) przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych
i elektronicznych w wyznaczonym do tego celu miejscu.
§ 7. 1. Zabrania się wyrzucania odpadów powstałych na nieruchomości do koszy ulicznych oraz pojemników
innych właścicieli.
2. Niedozwolone jest umieszczanie w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
gorącego popiołu, żużla, śniegu, lodu, odpadów remontowo – budowlanych i rozbiórkowych, szlamów, substancji
toksycznych, żrących, wybuchowych, opon, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów, odpadów medycznych i weterynaryjnych i innych odpadów niebezpiecznych oraz
innych niż komunalne odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.
3. Zabrania się wyrzucania do pojemników na papier i do pojemników na odpady opakowaniowe: opakowań
z zawartością (np. żywności, wapna, cementu, itp.), kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych
katalogów.
4. Zabrania się wrzucania do pojemników na opakowania szklane: ceramiki (w tym porcelany, naczyń typu
arco, talerzy, doniczek), luster, szyb samochodowych, szkła budowlanego (np. szyb okiennych, szkła zbrojonego)
oraz szklanych opakowań z pozostałościami zawartości po substancjach farmaceutycznych lub chemicznych.
5. Zabrania się wrzucania do pojemników przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych: tworzyw
pochodzenia medycznego, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach
oraz opakowań po środkach chwastobójczych, ochrony roślin i owadobójczych jest niedozwolone.
6. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych
dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
§ 8. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane są nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania tych odpadów nie może
być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.
2. Odpady podlegające selekcji odbierane są nie rzadziej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem ust.4.
3. Częstotliwość, o której mowa w ust 2 dotyczy następujących rodzajów odpadów:
1) tworzyw sztucznych,
2) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła
3) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru i metali,
4. Selektywnie zbierane i przekazywane do odbioru są
1) bioodpady w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych - minimum 1 raz w tygodniu,
b) z pensjonatów, hoteli, moteli, ośrodków wypoczynkowych itp. - minimum 1 raz w tygodniu,
c) ze straganów warzywniczych oraz małych kiosków spożywczych - minimum 2 razy w tygodniu,
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d) z pozostałych nieruchomości - w zależności od wielkości pojemników nie rzadziej jednak niż 1 raz
w tygodniu poza sezonem letnim i co najmniej 2 razy w tygodniu w sezonie letnim (przy czym przez sezon
letni rozumie się okres od 1 czerwca do 30 września),
2) odpady niebezpieczne odbierane są na bieżąco w godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów,
3) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe w godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na 3 miesiące,
5) odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków będą odbierane raz na dwa miesiące,
6) W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady mogą być
zagospodarowywane w przydomowych kompostownikach na terenie tych nieruchomości:
a) określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi:
- w przydomowym kompostowniku kompostuje się wyłącznie bioodpady wytworzone na danej
nieruchomości,
- do kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne dopuszcza się stosowanie wyłącznie
kompostowników z wydzielonymi ścianami,
- przydomowe kompostowniki zapewniają prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach
tlenowych w okresie całego roku.
b) zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, jeżeli
korzystają ze zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k
ust. 4a Ustawy, w całości z posiadania pojemnika lub worka na te odpady,
c) warunkiem uzyskania zwolnienia jest pisemne zawiadomienie Urzędu Gminy w deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
d) właściciele nieruchomości, o których mowa w punkcie b), nie mogą przekazywać bioodpadów firmie
odbierającej odpady, ani przekazywać ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów.
7) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny mogą być także dostarczane
indywidualnie przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnej zbiórki odpadów w godzinach jego
funkcjonowania.
§ 9. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu i miejsca ich odbioru.
Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ WARUNKI ICH
ROZMIESZCZANIA, UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM
I TECHNICZNYM
§ 10. 1. Do zbierania odpadów komunalnych służą:
1) na drogach publicznych kosze uliczne o pojemności od 30 do 75 dm 3,
2) na nieruchomościach znormalizowane pojemniki na odpady o pojemności 60 dm 3, 110 dm 3,120 dm 3,
240 dm 3, 660 dm 3,1100 dm 3 lub worki o pojemności od 60 do 160 dm 3 oraz kontenery na odpady budowlane
o pojemności do 25 m 3.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 25 dm 3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 dm 3 na każdą
nieruchomość, przy czym dla budynków ogrzewanych paliwem stałym 40 dm 3 na mieszkańca,
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2) dla wszelkiego typu szkół 3 dm 3 na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli 3 dm 3 na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 50 dm 3 na każde 100 m 2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
110 dm 3 na lokal,
5) dla punktów handlowych poza lokalem 10 dm 3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
60 dm 3 na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych 10 dm 3 na jedno miejsce konsumpcyjne, także w tzw. „ogródkach”
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 dm 3 na lokal,
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik lub worek 110 dm 3,
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 60 dm 3 na każdych 10 pracowników;
9) dla hoteli, moteli, pensjonatów, domów opieki, szpitali, internatów, akademików 20 dm 3 na jedno łóżko,
10) dla ogródków działkowych 10 dm 3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
i 5 dm 3 poza tym okresem,
11) dla targowisk 30 dm 3 na każdy punkt handlowy.
3. Określa się warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych powinna odpowiadać faktycznym
potrzebom wynikającym z natężenia ruchu pieszego,
2) na przystankach komunikacji zbiorowej.
§ 11. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków oraz pojemników przeznaczonych do selektywnego zbierania
odpadów przez właścicieli nieruchomości:
1) Pojemność worków winna wynosić 120 litrów.
2) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
a) niebieski - z przeznaczeniem na papier w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady
opakowaniowe z tektury
b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe metalowe oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
c) zielony - z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła,
d) brązowy – z przeznaczeniem na bioodpady.
2. Pojemniki do selektywnej zbiórki poszczególnych odpadów winny być w tych samych kolorach co
wymienione w ust. 2 worki.
3. Selektywne zbieranie odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej i na terenie ogrodów może być
realizowane poprzez ich składowanie w przydomowych kompostownikach.
4. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym
i
dostępnym
dla
pracowników
firmy
odbierającej
odpady
w dniu
odbioru,
zgodnie
z harmonogramem, na chodnik lub ulicę w sposób nieutrudniający ruchu pieszych lub pojazdów.
5. Wyselekcjonowane odpady remontowo - budowlane i rozbiórkowe muszą być złożone
w kontenerach w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości oraz niepowodujący utrudnień w korzystaniu
z nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 6.
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – ZASADY DZIAŁANIA
§ 12. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje dostarczone indywidualnie przez
mieszkańców gminy posegregowane następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
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2) metal,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkła w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) przeterminowane chemikalia i leki,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) odpady niebezpieczne,
8) budowlano remontowe i rozbiórkowe w ilości 500 kg na nieruchomość zamieszkałą na rok,
9) opony samochodowe w ilości 4 sztuk na nieruchomość zamieszkałą na rok,
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
11) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
12) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności
gospodarczej.
3. Dostarczone przez mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt, odpady komunalne wymienione
w ust. 1 przyjmowane są nieodpłatnie w godzinach otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Dni i godziny
otwarcia punktu zostaną podane do publicznej wiadomości i umieszczone na stronie internetowej Gminy
Krzeszyce.
Rozdział 7.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 13. 1. Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1) Ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
2) Wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych.
3) Osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.
2. Podmioty realizujące na terenie Gminy Krzeszyce zadania związane z odbieraniem i zagospodarowaniem
odpadów zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Województwa Lubuskiego.
3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są rejestrować
masę odebranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od
poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady.
Rozdział 8.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Z NIERUCHOMOŚCI
§ 14. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany
jest do jego opróżniania nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, bez dopuszczenia do przepełnienia. Właściciele
nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania i przedstawienia organom kontrolującym, korzystania z usług
podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
§ 15. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych musi się odbywać zgodnie
z ich instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na rok.
§ 16. Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być eksploatowane zgodnie
z ich przeznaczeniem oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
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Rozdział 9.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ
PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami.
2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami.
3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
§ 18. Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez to zwierzę.
§ 19. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy zaleca się wyprowadzać w sposób zapewniający
sprawowanie nad nimi kontroli (np. na smyczy, w kagańcu).
§ 20. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w widoczną tabliczkę
ostrzegawczą z czytelną informacją o utrzymywaniu na terenie nieruchomości takiego zwierzęcia, a w przypadku
wyprowadzania go na zewnątrz na smyczy i w kagańcu.
Rozdział 10.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ OBSZARY PODLEGAJĄCE
OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 21. 1. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest obowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z przepisami prawa,
2) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości,
4) do lokalizacji uli w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia, a w szczególności:
a) o ile to możliwe ustawienia uli w odległości co najmniej 10 m od uczęszczanych dróg, budynków
mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych a także od podwórza i ogrodu innego użytkownika,
b) w przypadku lokalizacji uli w odległości 3-10 m od granicy działki miejsce ustawienia uli należy
lokalizować w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości
sąsiedniej,
c) ule z trzech stron powinny posiadać ekran z zieleni lub inną zasłonę o wysokości co najmniej 3 m, a wylotki
mieć skierowane do wnętrza działki.
2. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych oraz pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
3. Wybiegi lub miejsca wypasu zwierząt winny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierząt poza ich obręb.
§ 22. Zabrania się wprowadzania zwierząt gospodarskich na wypas lub wybieg na tereny przeznaczone do
użytku publicznego, poza przypadkami dotyczącymi organizacji wystaw.
Rozdział 11.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZENIA
§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy, w szczególności budynki
mieszkalne i zabudowania gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej, sklepy, zakłady produkcyjne,
przetwarzające i przechowujące żywność i inne zakłady pracy, warsztaty, węzły cieplne oraz sieć kanalizacyjna.
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2. Deratyzację należy wykonać w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku w miesiącu
październiku.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Krzeszyce
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz określi zarządzeniem termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24. Traci moc uchwała nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce oraz uchwała nr XXII/137/2013 Rady
Gminy Krzeszyce z dnia 12 marca 2013 roku zmieniająca uchwałę nr XX/113/2012 Rady Gminy Krzeszyce z dnia
10 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzeszyce.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie od 1 lipca 2020 roku, po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Żmijak
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Uzasadnienie
Zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 j.t.) uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku
należy do kompetencji rady gminy. Zakres uregulowań regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy, określony w art.4 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
stanowi katalog zamknięty.
Przedmiotowa uchwała Rady Gminy Krzeszyce, zgodnie z art. 4 ust.1 ustawy, została zaopiniowana przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie.
Zmiana regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzeszyce ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązującej od 6 września 2019 roku. Dodatkowo wprowadza
ona nowe zasady gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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