
Uchwala h' r XIII „17031105
Rady Gminy Dpinugńra Górna

: dnia 11 grudnia 2005 r.

w sprawic Regulaminu utrzymania czyaiuści i purzanlku na tcrcnic gminy
Hninugńra Górna

Ha pudalawic art. 15 usl. 2 plci 15 ustawy z dnia ii marca ]FI'EI'IŻI rui-a: cu aamcrządzic
gminnym [_Dz. U. ?. EUH-] |'. Nr 141. pczlSEii z późn. zm.] w zwiazku z art. 4-1. ustawy
?. Linia 1.1.- wTa-tcśnia [5195 r. n utrzymaniu czystcści i pcmadku w gminach [ Dz. U. z 213-55- 1".
Tir 235. pclŻHŻJE]. pc zasięgnięciu cpinii Paristwcwcgu iialnwcgc lnsncictcra
Saniiamcgc w Cicchancwią Rada Gminy uchwala„ cn następuję;

EI

Licliwalia sic cuiamin utrzymania czystnści i pun-Lądku na tcrcnic gminy
Diiincgcra Górna w brzmicniu:

Ruzdział [

POSTANOWIENIA DGÓI.-NE I DEFINICJE

@]

cuiamin Łikrcśla azczcgńicwc zasady utrzymania czystcs'ci i [Jcrzaiiku na icrcnic gminy
L'Jniucgnl'a Górna: dctyczacc:

]. wymagań w zakrcsic utrzymania caystcsci i narządami na icrcnic nicruciicmcici
w sakmsic:
a] praw-adminascicklywncgc zbicrania i ccibicrania cclpaclówkcmunaluych. w tym

napadów uichczpiccznychmdpadńw wiclkugaharytcwych i napadów.": rcmcntńw.
bi uprzatania błcta. śniegu. indu i innych zanicczyazczcn z części nicruchnrnnści

służących dc uzytku pubiiczncgc.
cji myc-Ea i naprawy pcjazclć-w samcchcdcwych ucza rng-dniami i warsztatami

naprawczy-mi;

l'- radz-aju Ul'ŁEidzct'i pt'zcmaczcnycii lit.] grumadzcnia cdpadcw komunalnych
i nicczyalcści cickiych;

'.rJ zasad. spcacbńw i czcstctiiwuŚci usuwania cdpad-z'rw kcmunainych i nic-czystości
cickłych :: nicruchcmcaci cras ilinych lcrcnuw przcmacznnych dc uzytku publicsncgc'.

4. nimwiqzi-mw cańh Luizyruujących zwicrzcla dcmcwc._ majacych na cala cchmnc przcŁl
zagrczcnicm lub uciażliwcscia dla iudai cruz ]ŻJE'EI'ĘĘi zanicczyszczcnicm Lcrcncw
przcznacamiych du wapcincgu uzytku;



ii.

- wymagań strawny-ssania ala-'islaat gospodarskich na Lęręnaoh wpłacamy-oh : produic ::ji
minisaaj;

ss'gf-anaoaania ohaaarow podlagajaęyoh obois'iaakowęj doratpaacji i lęmiimia- jęj
prasprowaiiaania.
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posiadacza odpadow — roaamia się prasa to każdego. kto faktyęanię włada odpadami
( wgrftworęę odpadow, inna osobę iiayoanaę osobę prawna lub jędnosilcę organiaaępjpa );
domnięmywa się„ że wiadaiaoy powięraohnia się-mi jost posiadac-som odpad-ciw
anajdujęoyoh się na niom-shomosoi.

magasynuwaniu odpadow - maurnię się prawa: Lo oaasows praęimymw'anięiub
gromadsonię odpadow prsod ich transportom, odayskięm lub unissakodiiwianiam

odp-dach komunalnych - roaumię się praca to odpady powstające w gospodarstwach
””W”-Tick & tak?e nasada His mwicrujasc ndsadńw nichcspiscaaah PochodsFiC-s od
innych EQ.-Twórców odpadów. kuj-[::- ma waględu I'll-1 5wńj Eililt'laklcr lub sklad „_ podobnoElf] odpadów pun-”Emjęuyoh w gospodarstwach domowych,

niona-.psiuśęiaęh cisku-sh — rozumię się praca to ści-aki groma-danna okręsowo
w ahiomikaoii hęaodpipnarowyohę

odpadach ss'ięikngabaryluwyah — rozumie się pręoa to odpad); komunalna: ktora nia
moga być. umięsaęaanę w typowych pojemnikach ao wagiędu na swoję roamiarp iuii
liiasę np- siara mahla. spraęt AGD itp-,

odpadach praęmysiowpęh— roaumio się praca io odpady powstająca w aakładaoh
produkcyjny-sh, w prooęsio loohnologissmm produ kęjii odpadyr pomy-Lisowo, ktoryoh
skład uhomioany aagraża skaihęniam środowiska i ;: togo powodu wymagają ona
osohaęgo gromadaaaia usuwania i sagospodarowania

odpadach mędyunyoh- miromiro się prasa tn odpady powstaj ąęę w wyniku swiadoma
usług adrowotnyah oras powstająca w Wg.-niku dosa-iadoaęń i badań mody-omnia.

odpadach roślinnych » roaumis się prasa lo odpady powstająca na prywatnych
i pubiioanyoh tsręaaęh mielonych. ogrodach, sadaęhq chwasty-„ Iisięię dr;-zaw i [:]-„smsów
iip. L

odpadach : wypadł-zolw— roaumię się praęa Lo odpady powstajęoo podsaas pmwadsspia
akcji ralownięaęi ]uli gasnioaę'r I. swięoaęniom odpadow powstałych w wyniku
powa-.':noj awarii lub powaanęi awarii praomysłowęL

ahinrniku bęaodplywowym - roaumię się prz-sa Lo ssoaoiao instalacjoiuraędsonia
praęapasaonę do oaasowago gromadasaia nięęay'slosęi ciekłych w mięjsęa ich
powstawania.



1 I . Iirmach wywcacwych - rcauniic się praca ta pracdaicbicrccw w maumicniu ustawy
cdaiałalnnaci gaapudarcacL :ajmujacych aic ndbicranicm napadów-kcmunahiych ad
właścicieli nicruchcmcści crak Hub] cpróinianicm Ehicrnikćlw bcacdpływcwych
iLranapc-rłcm nicczyatcaci ciekłych. pcaiadajacych an:-;.wclcnic na prcwadaanic lakicj
daiałalncści wydana praca 1IPL-'i'ijta Gminy Etching-ara Górna.

12. nhicktach użyteczności public-mc] — [cruniia się praca ta waacacgcincści nhickiy
prćfil'l-EIEIDI'IC dn nykcny'uyania funkcji: adrniniairacji, wymiaru sprawiania-naci,
kultury. kultu rcligijncgc. cświaty, nauki, ałuaby admwia cpicki apałccancj i accjalncj,
chaługi hankcwcj. handlu, gaatrcnc-mii, uaług turystyki,. apcriu i rckrcacji, ahałngi
paaażcraw w aanspcrcic drngcwyanmccaty, talckcniunikacji ara: inny cgclncdcaicpny
cbickt pracanacanay du wykonywania punch-nych funkcji.

Il właścicielach nieruchnmnści - rcaumic aic pmcatn ip:-Taaa;icicla1 współwłaścicicla.
i użytkcuwliika wiemy.-aiwi] nicruchcmcści. jadnnaik; nrganiaacyja nauka; wsiadająuą
nieruchnmuści w aarządaic lub uży-uccwaniu a także inni: pcdraicty władajacc
nicruchcmcściami [. daicrżmycy, najcmcy itp-. L

14. cu'iuraętach dumni-Eyck — rcznmia Się prac;. Ic awicractatradycyjnic pracbywajacc
wraca 2 caimyickicm w jcgc dcmu lub innym pcmicaacacniu. uirayinywanc prac.-:
całnwicka w charakter:-a jag-c- tcwarayaaa,

15- awicrrętach bezdomnych - rcaumic się praca Łc- ara-'icracta dcmnwc. ktńrc ucickłyą
aahląkaly aic- lub acatały pcraaccnc prac;-: całcwicka i nie ma mailiwnści uatalcnia ich
wiaścicicla-

m. Iwicraętach gnspndarakich — raaarnic się praca na .'!WiĘL'IĘi'El utrayniywanc w cclach
badan-lanych i pna-:lukcyjnych~ a w mcmgclncści: kania, hydłc. świnia, ca.-”ca, kcay.
kury, kacaki, gqaL gcłęhic, indyki, pcrlicaki, atmaic, króliki. natric. ncrki? ]iay.
lchńracfrctki, ryby hcdcwlanc, pazcacłycra: innc :twicracta w maumicniu pracpiańw
c- nrgaJiiaacji hcdawli i IDEEDdIiE! ?wicraąL gcapcdarakich.

; :!

Eaaady Regulaminu Dbawiąxują na tar-eni: Gminy Dpiiicgcta ccm.-: i dctycza:
I . gminy.
2. właścicicli nicmchcmcści.
”_'-I- kicrcwnikńw budów.
4- łaraailccw dróg.

Ę- ii

PcSLannn-icnia cutaminu maga byc arnicnianc uchwałą Rady Gminy Dpinngń ra Gai-na.
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Roa-dział II

ŁADAHIA GMINY
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IL'unina tworzy 1›yarunki do wykonywania prac awiaaanych autrzynianiem c.:Łystości
i pnrradku na terenie gminy, popraoa aapcwnicriic:

a] ohjecia wsaystkich micsakańcow gminy zorganicowanyrn systemem ndhierania
waaystkich rndaajdw odpadów komunalnych,

h] instalacji unicsakodliwiania odpadow kgodnic :: aasadami ochrony środowiska
a'] instalacji clo prayjntowania nieczystości ciekłych,
dj! systemu odbierania odpadow setektywnie ahieranychl.
ei punktow .?.hicrania odpadow auśytcgo spi-cem elektrycanegn i eiektronicanego

pochodzącego a gospodarstw domowych.

Gmina udostepnia micakkańcom w sposob an-ycsajowo prayjety informacje
o maj-ri ujac ych sie na terenie gminy instalacjach i punktach. o których mowa w pkt.].

[imina prowadai ewidencje:

all ahiornikdwhesodplywowych,
lił praydomowych ocaysacaalni ścickdw.
c.]i umdw na odhieranie odpadów komunalnych-

I[.iroina organiaajc ttadiair nati realiaacją obowiazkow właścicieli nieruchomości.
I[jlnina organiauje odhicranio odpadów komunalnych oraz oprdśnianic chlornikc-w
Hckndplywowych ta- praypatiku wlascicieli nieruchomości. ktoraynic aan'arli umów
na te caynności.

Roadzial III

OBOWIĄZKI 1WŁ.-it.'ii'IŻŻI'iIŻIE'.l_.I H[ERUCHDMDŚCI

Ef-

, 1t'r'laściciclc nicruc-horoośuj mają ohmaiaaek nancy-mic utraynianie cayetnści i poraątiku
na terenie nieruchomości oraz na chodniku przylegającym do nic-ruchomości.

.Wlaściciclc nieruchomości echo-tytanem są do prot-.'adsenia we wiaanynt Zakresie
selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. w tym powalającyc-h
w gospodarstwach dom tnyych odpadów nieba?.piecanych„odpadów wielkogaharytowych
i odpadow :: remontów.

. l.:ttt'ytnanie cayatości i pomadku na terenie nieruchomości p-olcga na:

i] gromadaenin odparlnfnar komunalnych wyłacmic w pojemnikach na ten cel
pn::nnacrnnych, aaheapiecaonych we 1ci.-'Iasi'tyi'r'n :akresie iuh prz-ze: :.Lakiad
świadcaacy usługi. Wiclkość. licaha pojcmnikdw i wachania-mad wywoca odpadow



kninunainyck [rn-winna gwarantem.-ac utmyrnanie pnmadku i eaystnsci na danej
nicruchumcści. Uauwanif: agrumailacnych napadów kcmunalnych tic pujcmniktiw
innych u.:tytkcwuikńw bądż kcsay ulicznych jest aahrcuicna

2] usuwaniu [ aamiataniu. ahicraniu ]. ciipaiicw kcmuuainych : pcmicsacacń i uraąclacn
liuclynku, pmcanacacnych tic cgclncgc użytku 1 klatki sclicdcwe: kci'yiarae itp. L

.'!ił usuwaniu napadów knrnunalnych : nierahudnwanej caeści nieruchnmnści
[ 'a pmiwrjraa pracjść bran—u wienc-w aiclcnych itp. ]1

4]- ccaysacaauiu ae sniegu, ludu i hłcta craa innych aaniecaysacseń chcdniknw
prayicgłych ilu nictuchcmcsci a takac c-iaguw picsaych i kcłcwych na własnych
pcscsiach. w tym usuwania śliskości cras-: pryanicwaniu śniegu pc cpa-rlach- Śnieg
i imie niecaystcs'ci naleay pi'yatncwac pray kraweżnikacli: w spcsńh nie pcwcd uj acy
utrudniali kcraysumia a akcentów i jcaiini. Liana-ami: niccaystcsci. śniegu
i śli-ikcści winne być wykunywanc wc wcecsnych gciiainach rannych a w ciagu dnia
zawsze. gdy aachctiai laka pctracha wynikająca : aktualnych warunków
nagranie-wych, her. wagledu na te cay jest tu drieli rnhccay, cay walny cił pracy.
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trrymanie caystcsci i pnraadku na dmg-„ach nuhlicanych nalały Łln Ja'lrkąilmłnw drug.

as
1I.?«.-'!asciciele nietuchcmcsck na kinrych anajduja sie tei-eny iuh chickiy sitiłacc tic użytku
publicancgu maja cbuwiaack uslawicnia na tych tctcnach lub chicktach kcsay na śmieci.
dbania c ich właściwy stan sanitarny i technicany: systematyeanegc ich ccrńżniania
w spa.-ich aaptihiegajacy ich praenełnianiu-

Ę?

Właściciclc nictuchcmcści 'Lyiclcrnicakk tlHlEJW'ih [ Spciilaiclnia h-iicsakaniuwa, wspulncty
niicsakanicwci i inne ] wc własnym aaktcsie w pcmauinicniu : firma wycenia-'a nkresiajq
sncsnh, miejsce cras caestctliwcsć wywcau n-tlnatlcw kcinunaluych ?: tych niEtuChcmc-Ści.

Ell]

1'.-'I.r"ias'cii'iclc uicruchcnics'ci achcu-iaaani sa clc- ckazywania kemp-ciemnym nrgannm lub
upcważuicnyni praca Wójta Gminy [Jnincgńra Ilinnrna cschcm, dckunienu'ay tictycaąeyeh
pcstepnwania ?. napadami kcmunainynii i niccaystuściami ciekłymi. Właściciele
nicruchuniuści achcwiaaaui sa praciiłużyc cach—cm kcnttclujacym uniewa i tlcwcdy nplat
aa swiadcacue usługi w aaI-u'esie cdhicru napadów knmunalnych, dnwućly upłul „. ctlhicr
i Wym.-ca niccaystuści ciekłych, a taka: rachunki aa auzłyta wcdc. ki.—"łaściciele
nietuchcmcsci. :'.cbcwiąaani są prcechuwjnyac iickumcnty. c malych mewa aa ukrcs
cstatnieli 12 miesiecy.

Ul
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Na nieruchcntcaciacit lub ich caeściaeh takich jak ehetiniiti, płJLiK'f'ÓI'iŁ-H itp-:

|) nij-ci:: aamcchatićtw mcżc cdbywać sie jedynie ]t-cnti warunkiem. że pcwatajacc
ścieki cdprcwadaanc sa tic kanalizacji aanitamej lub gmmadmnc w speatih
umcaliwiajacy ich uauniccie; w sat-„aegtilncści ścieki taItic nie mega być
heapnśrednic ndpmwadaane tic ebiarniitriw tan-adnych, kanaliaacji deaacmwej lub
tla- ttittt'rli1

2]! data:-int: naprawy i rcgulacjc aamcchc-dćnw maga, sie edbw'at'i wyłacanic-
w miejscach tla Lagn- celu wymacacnycit i pati warmii-timi. że puwatajacc tJ-tlnatij.r
będą gtamatiacne w pejcrnniI-Lach dc- tcgc przeanaczcnych- WWE-aa nieeagf'ateści Ec
Ebicmiktiw mnie być. pmeprttwatiitanjr' praca practiaicbictatwa pcaiadające.
aeawnlenia Wójta Gminy Damage-ra Gama na FIEDW'HdlEEHiE liaiałelnaśei w tj.-rn
aakrcaic.

3) aakaauje sie mycia i naprawy aamaaha-rltiw w pebliźu ctwaxtych ahiarniittiw
tt.-adnych. tani-tl plynacych ara-a miejscach nicaabaapiecacnych praca! prac-nikanic-m
niccayatcści do Ziemi.

Ruz-dzia”?

ZASADY CHEMEDIENIA [ HWTDEE NIECŁYETDŚCI CIEIIEENCH
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Właściciele nieruchamuśei zapewniają uttzj'mmie cayatnaci i pcraatiita pl:-praca
ptąrłacacnie nieruchnmcści dt: istniejącej kttnalieacji aanitamcj.

513

Właściciclc nicruclicmcści Eickaliacwanych w miejaeaeh. gti'ait: nic ma technicanych
mailiwnaci pl'aj-fiacaenia nie da iatniejacej kanaliaacji aanitarnej maja chnwiąaek chierania
niżem-amid ciekłych w abiumiłtach hcacclpłya'cwjr'ch. Pt:-_jemnntic ahicmiita pawiana być
tiaatcamt'ana tit]- pntl'Ech Ęii-ttś'ti niecayatnści tlittltijfuh put-fatających na danej
nieruchcmcaci].

am
]. fidhińr niecayateśei ciekłych achy-ara się wg caeatntliwnaci uagcdniuncj : iirmą

wywar-rawa. Właściciele nieruehemaści maja ebeadaack zadbać, akt:-a' Egina'amie
wg.-wmn] byłu ;: laitirn wyprzcdaenicm żeby nie dnpuaeiti tia praclcwania Sic
zawarta-ści Ibinmika na ?ewnątra.

2. llcść tam-ticzicnych niecayatnści ciekłych pawiana stanowić co najmniej 50%
użytej wady; Egndnie tte wal-'.aEani-cm wcdemicma.



ĘIS

Ichi-ania nie wylewanie mumie-ści Ebicmikńw hcmdpiywcwych na teren nieruchurncści
[iliya'rnianic cgrcddw preydcmcwgr'ch, trawników np.]. do rcwdw ::ii:li.lreu£lniająca-eli~
chicrnikdw wodnych, kanalieacji dcsaccuwcj, ni.-i ulicc itp.

516

W” miejscach gdeie. nie ma mcżiiwcści prlyłąceenie się ciu cicci kanaliencji cenitmricj
depucncce się wypccnżcnic pc_icdynceych nieruchdmcści lub ich grup w indywidualni:
instalacje: i urgądecnie cłużącc dc eceycncecnia nici;:Ły5tuści ciekłych, pr.-ry '..lr'yE-mrgystaniu
dcpusccecnych de użytku tcchnc-lcgii.

Radziul ”i?

:cwcwnr ZBIERANIA r TRANSFERU; nerwów STAŁYCH

air

[. Wnrcwedne się Dbuwiącck grcmadlcniu cdpadńw Immunalnych prac?: właścicieli
nicruchcrn-cści pcłeżcnlfch:

ui na icrc-nnch Łwm'tcj E&budcwg w cncnnaiiccwanjf'ch pujcmnikach
:: pn:-iem nn.-ici ] iii ]iirńw

h] na terenach Zehnder-ry irclcnijncj — dc wcrkdw cakupicnyich
w przcdciębicrchvie neciadnjącym ecewnlcnic Wójta Gminy Dpincgćrre
Górne na cdbić-r cdpndńw lub u ccłtyce w mic—ccwcścL w której nriejdujc
sie nieruchrirncść.

.."-1. Na terenie gminy magdia-yc ctcs-cwanc pcjeninil-zi c pujcmncści ] ][i I.. Eniii i, 355 ].
firan [, „cc ], 2201) ].

3. De gmrn ccm.-nia cdpeddw wieliccgnharluicwych i budm-r'innych mcr-'na Hicscwac
I I I 1kunicncrgr :: pcl|ctnncric| 2,5 m3 i 5.0 m" .

4. ccrnniki i kcntcnery mcgą cien-rimini własność Firmy wytyczanie] lub właściciela
nicmchcmc-ści- Muse.-11 być ustawiane na pcdiciu uiwardzcnjmi, pasie-dać.
bezpcśiedni dci-itęp LliH camcchcdu ted-r. h:; draga irnnŁ-rpcrm pcjemnikrfiw nic
prcckmcmła ii m. Nie ETIDEĘ być prez.-ciwe; nadmiernych utrudnień
i nicdu-gcdncśei dla sąsiadów. użytkowników ulic, dróg i ciągów picSŁych.

a'] Na terenach nahudcwgr- wielciniccekanicwcj cdlcgicśc endncecnych c:;icn
lub rnmniccccccń :: pqicmnii-ai m1 wpadl-f stelc peurinna WjHĘJHiŚ cc
nąimnicj Ii] tn cd uki-cn i drxwi dc budynków ;c p-cmicczcceniami
pmcłriacaunyrni na pobyt ludxi cree. cc- najmnicj 3 rn end granicy :: sącicadnin
dcieiką. Eachcwccie cdicgicści cd granicy dEiEłiŁi nicjeci wymagane-„. jeżeli
ccłcny' Iuh pcmiccececnia stykają się rr. pcdchnymi urcądzenieini na deicicc
iącicdnicj-



r-l

l ii.

h] W zahutinwie jednnrudzinnej denna-zeza sie zmniejazenie edlcgłcrśei nd
ekjeu i drzwi du 3 tn1 ed granicy działki de 2 na a takze sytuuwanic
zadaszenych celem lub pemieszczeń na granicy działek, jezeli stykają się
une z nedehnymi urządzenia.-mi na działce sąsiedniej lub przy linii
rnz-graniezajaccj ud streny Ltliey.

Miejsca usłetwienia raijemnikdw i dróg dejśeia pcdlcgaia, ttzgednieniti ;: Firma
wywuzewa.

1Ii'lr'it—ttiatieilel niemeltnlnnśei punnai kenny pri'ygtilnwania i utrzymania mit,-515.53
ttsLawicnia najemników.

Firmy wywnzcwe maja nnnwiązek umieszczenia na pcjcrnnikaen w are:-sdb trwaly
awuien znaków finnnwyeh.

Pujemrtiki na edpady kumttnelnc służą wyłącznie du gromadzenia tcgc Lynn
cdpaddw. Niedezsyelenc jest wrzucanie cie nich śniegu, leda~ goracege ncnicłu
i zuzka gruzu huduwlancge, szlamów. substancji tekayeznych. żrących
i wybucha-wych uraz cdnaddw przemysłceycli i medycznych. Ea brania sie spalania
ndpatltiw kerntutalnyclt.

Właściciele nierttehurnuści niają nbuwiazek utrzymywania urzadzeń
przeznaczanych tie gremadzenia edpatldw knmunelnych we właściwym zianie
Sanitarnym i technicznym a w szczególnnśei utrzymania ich w nieme-j czystcści
craz przenrtiwałizania dezynfekcji cc najmniej raz w miesiącu w ekresie letnim
i raz na kwartał w p-nznstaiye-h ukresacli-

lezeli właścicielem urządzen tle zbierania cudna-tidal jest nry-wczaey edpady,
niie-wiązek utrzymania właściwegu ielt etanu sanitarnegd leehniezncge uraz
nrzenrnwadzania dezynfekcji ice najmniej raz w mieniące w ekresie letnim i raz
w kwartale w puzeztaiyeli ckrceach] sneezywa na nim. e ile tim-awa stten nie
stancwi inaczej,

- Właściciele nieruełtnmnśei mega myc urządzenia tie zbierania :idea:-„lew na sweim
terenie nncl warunkiem. ze [inwatajaee ścieki edprewatlzarte beda dn eieei
kanalizacyjnej lub bedą grnmatlzenc w sneadltn amezliwiajacy ich usuniecie
age-dnie z wymaganiami ninicizzege Regulaminu; w szczegtilncści ścieki takie nie
mega eye ndprnwatizanc bezp-nśtednie- du zbicmikdw wndnych lub du ziemi.

. Ddhinr ndpatltiw kcmtmalnyeh edi-ty wa się według czeatetliwcści aztalcnej z iirma
wywuznwa- Czestntliwnśe wywuzu musi być dni-tiesuwana dn ilnśei wytwarzanych
adnacldw kemunalnych tal-a aby nie ulegały nne fertneniaeji.

5 ]H

[hihi-dr ndpaddw kentunalnyeii wielkeganatyłnwych cdhywa ale na pedstawie
umuwy zawarte-_i nurnictlzy właścicielem nierttehumuśei a firma wywuzuwa Iuh na
nndstaw1e jetintJ-tazuwegu zlecenia



!~? Dcpuaeeaa sie mcżiiwcśc yn.-ywceu cdpnddw ia-ielkcgabarytcwych wc włacnym
zakresie pracy: właścicieli nieruchnmcści wiclnrnieaakanicwych-

Eli]

1Ieriłaiicicich: nieruchnmeśei mają cbccdtceck w pierwaaej icclejucści
aagcapcdarcwac cdpady malinne we własnym eakrcaie [np. knmymamwanie lub
energetyczne wylecrcyemnic drewna] w przypadku bralm takich mnaiiwcści
preekaaywnnia cdpadcw rea'linnych firmie wywnacwej na zasadach jak cdpady
kcmunalnc-
Miejma składac-ania cdpcdcw rcaiimiych należy uaececlnic cree usytunwac
yy cdlcgłcrici min. ][i m cd ckien i dra-ari dc budynków praeanaczcnych na puby:
ludzi.

gen

W celu eagcspudamwania jak naiwickaaci ilcści segregnwnnych ndpadcw
Łcmunainych Urząd Gminy w Dpincgcme Lim-nej aulaceay-umie wdraża pregram
mający na celu wywalenie wamnkdw dc aelcktyayn cj zbiórki tych wpadce-.
Ehinrką chjetc materia w pier-nycccj kclejneści te aurcwcc wtórne. na które istnieje
na rynku capctraehcwanie. Należą dc nich makulatura hy'craywa aatucane era:
aakłc cpakewaninwe. Gmina w pierwszym etapie wdrażania zaplancwancgn
ayatemu zapewnia aakup i ueiawienie najemników na haremy-wa cetucenl: i ackłc.
Pnjenmiki ustawiane beda na terenach awarlcj aabudniay kciejne we wszystkich
miejaccweściach. Pcccątkcwn ich lnkaJizacja cb-cjmic tereny w publi?» punkuiw
handlnwycli- Śrcdki na cal-am pnjemnikdw dc aeleklzywncj Łbidrki cdpaddw
uatawianych w actectwach ema na ich cprńżnianic Histeria acgwarantnwnne
w budżecie gminy.

51.1

młp.-ally praemysłcwc- medyczne. wcieryneryjne i nieheapimane pcdlcgaja
ebcwiaakcwemu nddaiehiemu gTDdEEIliII. cdhicrcwi i unieeakcdliwianiu
według aaaad ckrca'icnych cdrcbnymi praepiaanii.

F'rcduccnci cdcadcw pracmyaimyych, mcdycenych, welcmiaryjnych
i nichccpiccitnych maja cbcwiąack Ławarcia pieemnej umcwy ae
apecjaliatycanymi firmami na Ltanapcrl i unieaakndliwianie rych ndpaddw.

Udpady mcdycenc- i Weterynaryjne ]i-cdiegają chemy-iązkcwemu cdiiicmwi
i unieaakedliwianiu a chicranie Lych cdpaddw wimic Iny-:': pmwadecnc
w apecjalnyeh pcjemniknch niedcatcpnych dla ccc-Ii tiieyrcwcianych.

Odpady zawierajace azbest mega być usuwane ] trenancricwane na miejsce
unieaekndliwiania wy-łacanie cree-f: fit-mc wsiadającą uprawnienia i eeewnlenia
wyd ane na pcdaLawie ch-c-wiąaujacyeh praepiad-w-

I:Żlldiiady ?. cca-.yai'cmlni ścieków [piasek, akraiki. caady śc-ickcwc] inc-dc cdbicreiie
precz uprawnicnc prccdcichicrchyc i ckindcwane na Składcwialcu w m. Wcla



Pawiaka-”aka, wypcsamnynn w uraqdacnia nahcmiccaającc praca prccnikanicm
caadńw [lc gichy i warstwy aaa pcdaicmnych.

ń. Odpady kuman-11m: nichcapiccanc winny być mldaiclanc cd cdpndcw
kcmunalnych prac:] Egrcmadacnicm ich w pcjcmnikach. Firmy wym.:-'cacwc
achcwiąaanc są cic- sulcccsywncgc wprcwadaania ncwych rc-m-aiągań
crganiaacyinych systemu z.bicrki tych cdnadńw ułatwiających ich cddaiclcnic,
?.grcmarlacnic i cdhinr.

gn

Ea wytwórcę odpadów : 1wg.-13 adkńw uważa SiĘ. sprawcę wypadl-zu. Ciąża na nim cbcwiąaki
gccpndamwania ndpadami a. wypadku-

i,; 23

Właściciele nicruchcmcści wicicmiccakanicwych ĘE-rńldaiclnia Micaakanicwa, wapńlncty
micaakanicwl: i inni:) utraymują cayatcść na tcrcnach bcdacych w ich władaniu we
własnym zakresie.

HcadziaIE'T

[Lnśc FUJEMNIHÓW HA. ODPADY EUMUHALHE

E— 24

Hania aamiesrkana nicruchcmnśc musi być wypnaażcna w cc najmnicj jcdcn pojemnik
c pcjcmncści HD 1 [zabudcwa Ewana) lub wc;-ci:: na c-dpady [cabudcwa kclcnijna)-

g 25

Jcacli chjęmść nnjcrnnikńw nic wyalarcay na prayjccic rcanaccj ilcści napad—iw
kcmunalnych, wiaścicicl nicruchcmcści zlcci umawiania dc-ciatkcwych najemnik-fm- bądż
Zwiększ-ty c::ęctctliwcśc wyn-mau. Ęglcsrcnia należy cicimnać dc Firmy wywczcwcj.

Ę- IE:

[illa chial-nów u:!ytacancści puhiicancj cr;-:::”. amiych cbicktcw gaatrcncmicmych, placówek
handi::n'yyci'l~ Zakładów rEcmicś-Iniczych, uaługcwych i pracmyałnwych Elna uje: ai; pracpiay
„a 13.

5 2?

W praypadl-Lu właścicicli nicmchcmcści, którzy nie zawarli umów, u których mcv-'a w E ] i
gmina c-rganiaujc cdbiclanic cdpadńw kcmunainych crac cprńżnianic ahicmikńw
hcacdnływcwych. Wójt Gminy []nincgćrra Gminna wydajt': a. uraęnlu dcc yajc, w klńrcj natala
wys-chcac cpial wylicxunych : aaatuamyanicm Stawck ckrcśicnych prac:-: Radę I[]]T'liny.

li]



Ruedzial HI

uuelanauie (muranów nuainaarunyen Deanem-ams. aelunainuw
namnaaywuwyen I TRĄHSPDRT aranzvsruscl eienŁyeH

EEE

Frseilaięhiureya. kidney na lereuie Gminy Dpinugdra i'idrna ehe-n pmwadsie działainuśe
w Einaresie udbierania edpaddw kurnnnajuyeh nd winiaieieli niemehemuśei uraz. [lun]
uprdżnimiia ehiuruikuw beeedptywuwyeh i lrunepurtu uieeeystus'ei eiektyeli mają
ubuwiąeek pnaiadauia seewnlenia na pruwailnenie takiej d::iałaln-aśei-

snu

ECE'L'r'DlEill-mi D ktńrwn mewa W E 25" na 'w'riiueek prsudsiqbierey. wydaje w drunk: decyzji
administracyjnej Wójt Gminy Dpiuugdra Górna na pedsiawie ukreślenyeh
i upublii-Luwanyeh wymagań. jakie pun-”inien spełniać prsedaiubinrea ubiegający się
:: ueyskanie aeewulenia.

@ Jil

Pruwadeąey dzialaluuść w zakresie.. u kturym muwi-1 w % 29 jest uhuwiąmuy:

— w terminie de 15 dnia na upływie iiaiłiiegu miesiąca spursadrie ]” prgekagać
"na-'djtnwi (iminy Dpiuegdra Górna wykea właścicieli niemeliumnsei.
;. którymi w puprseduitn miesiąeu raw-ari lub rozwiązał ummary ns
świadesenie usługw

— w lenninie de kutiea pierwszege icwadaiu sa pepreedni rei-: kalendarium-y
przekasać dtuwi IE'-ruiny Dpinugura Górna infemiaeje deiyeaaea masy
lui”: iluś-::i i spusehdw uguap-ndaruwenia udebranyeii edpaddw
ki.:rnunainyeh urae uieeaystuśei ciekły-eh.

531

[. Przedsiebiurey, :: któryeh rnuws w Ę- 2'3' eubewiaaani są du heswsgiednege
prsĘsITJ-żugauia warunków eeswelenia.

!”.1- Wójt Gminy Ejpiiiugdra Gifu-ua jake DTgEJI wydający sean-ulem: przepi-uwadze
einesuwe kuutrele dejałalnusei prsedaiebiureuw w Zakresie wypełnienia warunków
Lesnyeienia.

3- W prsypadkia gdy prsedsiehierea nie usunął w wyenaesunym pr.-ness Wójta Gminy
Dpinugura Gun-|a ten-ruinie, etanu faktyeznege lub prawnegu naruszajaeege warunki
aeewulenia. Wii-ji w dru-dze deeysji administracyjnej eufnie wydane sem-"nienie,

es:

Odbieranie i tran.-aper! udpnduw era: nieczynna-ei ciekłyeh |ŻII'EĘI. Firme wyn-usuwa
nawinie-n być prewadsuny w srl-usun nie aagrażajaey heapieeserisiw'u ruehn uraz nie

i]



puwedująey eenieeąeeeeenia i ?m'tmieeanie terenu, Prawe-nieja Ermjr 'w'weeewej mają
uhgwiąeeit zbieranie ueypt'iw peuf'etełyeh pede-eee eprćużnienie pejemnikew. Jee-eli w
trakcie trenepertu edpadćlw dejdeie de eenieeeyeeeeenie terenu, Firme w:,eveeewe
upereątII-tttje ge na [tes-et własny.

Rueda-iel "FII!

MIEJSCA W'YWDŁU

5 33

Miejsc-em ia,-33mm i unieeekedliwienia edpatlćlw kDlllłlinjr'C-h z terenu gminar Dpinegńm
[ie-rna jeSt eitłetiewieite etlpetit'iw innjr'eh niż niebeepieeme i ehejetne w rniejeeewnśei
Wele Pewłewsite gm. Cieehenćnw.

«EE-LI

Miejscem wym:-een !tieeeyeteśei eieitijf'eh jeat starej.-;: elewne w Miejskiej t'leeyeeełeini
Ścieków w miej seen-f'eśei Cieehenów.

5— 35

Zebrania sie gremedee-nie i wym-een edpadew peee tymi ehieltterrli.

53m

Ufa-we? edpeeńw Minimalny-uh selektywnie eehrenjifeh deeaeiewe pmwadmny jest tle
miejae ieh wgr'iteregf'etywanie. Preeladunelt i eertewenie etipedńw pewinne być
intymnym-rene prze: jedneetki prewadeąee edhier mipedńw kemunelnyeh ed włeśeieieii
nieruelmmeśei we wteenym ati-treść.

Rue-dzia] IK

OBOWIĄZKI OSÓB U'I'EŁIYM IJJĄC?CII IWIEEEĘTA DOMOWE

@ 31

Daaih); utreyrrtująee ewiereete. elemewe nuje ebewiąeelt eep-ewnie im pemieeeeeenia
eltreniąee Freed eimnem, upaiami i epedami atmesferyeenymi mea.r edpewieduią karme
i Etat:,r de:-step de wedy-

«5,135

Posiadanie i utrey'mjf'wenie ewiereąt demem-yeh nie mnie pewu-dewee zagr-nienia Edmwitt
i ż.)-”Citi mieeeitaieńw tmi eaitłńeee ieh epekeju-

12



539

Geehy bedace właścicielami lub epickuuami paliw na terenie gminy Dpinegera Ł'łerea
aehewiącanc aą de auchan-ania średkew eaireżneści pray traymaniu paa.
Eabrania sie:

— puaacaaniapaa 'r'i-"UiIED.
- [numer.-awiania paa hca dDEDm, jeżeli cwicne te nie jcat należycie uwiąmne

lub nie znajduje aię w pemieececcniu camicnietym albe na terenie
egrerjaenym1

- eeccucia lub deprewadaania paa prace drażnienie t-e pierścienie nie tcge
Stepnia. że staje się en niehczpicceny.

540
Właściciele pania; mają LWiZHJWiąi-IIEE peddawaeia ich ehewiąrlmwcmu azccepieniu pracciw
wściekliźnie w terminach ekrealeeych precpieami ezcccgc'nłewymi-

54]

Pemiceccccnia cami-[niem lub tereny nagra-denne, gnicie Łnajdują ale pay lub inne
nicbcapiecane mianem demem-::. winny być eznaeaene pray wejściu cie nieh infermacje
e pewyżaayt'n-

542
Paa na apaccr należy wyprewadcać na amy-cay. Zweinienic paa ac amyeay deca-elem jcat
tylka wtedy: gdy piec jcal w kagańcu, jedynie w miejacaeh małe ucceuczanych prace iudei
i tylk-e w prcypadku. gdy wlaściciel cay epickim pea ma meaiiweśc eprawewania
hcapeśrcdniej i-Łnmreii naci ju:-ge cache-waniem. Pea rasy iicnawanej ca agresywną należy
headercraewe Wypreayadzac na aniyeay i ehewiąekewe w kagaticu.

Ę LI?!

1nir'i'a„-=".cicic]e lub epiekunewic paliw era: innych cwicntL durne-Lyyc-h aa echem-iąaani de
usuwania Janimeyeecccń apetyeclewanych praca nie na klatce achedewej erac w innych
pelniescceeniach hudynl-zńw precenaczenych dc: wspólnege ułytkewania, na chednilcach
i uiic-eeh. na cieleńc-aeh i innych miejscach publiccnych.

544

W prEypedku e;:nahewania nicl'uchemeści pri-Lene ceramice badź 1i'lf'iaściciela ehewiącujc
zakaz. wpi'ewadaania yła-ew de Sklepów, zakładów uaiugeWych. ]elcali gaelrenemicmych.
emc-ii. minicacccen i ebicI-Ltńw użytecanea'ci public-mej itp.

5 45

Wprewadea sie bemy'agiedny nekac wprawadcania necia-' lub innych ::wiercat ciemna-ych
na tereny pracanaccene de cahaw dia cicieci-

13



sas
i. Na prawadaa-nia hadnwii lub qayrnyrwania psa rasy usnawanaj sa agrasywną na

tarania gmin:; (Jainagara Gama w:,magana jasi na;-iskania saawalania w Drgania-zla
[iminar w Dpinagama Górnej-

2. Zaza-niania wydam-”snajast na ssaiiasak asa-'na Fmiaraająaaj prawadaia taką
działalność lub utraymywnć takiaga psa.

.i. Ka:-”sny WiEŚCi-Eilłi psa rasy uaaawanaj aa ngaasywną pawinian pasiadaa raawalania
na jaga ntraymyw ania.

4. Eahrania sia utrzymywania psów rasy uznawanej aa agresywną w budynkach
wiaiaradainnyah. Właśaiaiala taki-ah psów nia maga uhiagna się :: Za:-*.swaiania na
ich pasiadania.

ESI”?

1lin-'iaiaiai-ai-a Iuh aniaknnawia awiaraai LiUIHUE'rjf-Ei'l mają abawiazaI-z aax'f'iaiiarnia
natychmiast sharing; sanitarna a pajawianiu się u awiarsąt damawyfah alijawaw
wabudaajaayah nailajraania :.:aahara'a'ania na aharahę aakałna, która masa być
]ir'irariasaana na lndai-

545

Ps:; haaalamna i błąkąiaaa się na lai-ania gminy hania aha-'jr'lana ] nlniasłaaana w sahranisku
dla bazdamnyah ?wiamąi.

«549

Fias dastaramny na sahmniska dla mviamat Enslania abadanyi a w praypadI-Lu stwiardaania
wsaiakliany lub innaj aiiarahy rakaźnaj — us'piangr'- Kariera; nia badaaa nasiaialarn aharab
aakaźnyah mnaa an:—ima wydana prane-a upływ-am Iii dni wła-iaiaiaiawi lub npiskunawi.
który wylania prawa własności lub [akt jaga pasiadania. Wydania awiari'aaia nastąpi na
praaprawadaaniu ssaaapiania [a ile nie i'll-rii”! ana ssaaapiana) aras: na uisaazaniu aniaw w
wysnknśai ustalanai praaz Hamad Sahranisicza.

adział H

ZASADY UTRIYMANIA ZWIERZĄT GUSPDDARSIUCH

Ę SII

Unaymywania awiamat gaspadarskian na taranaah wyłaaaanyah ;: pradukaji mlnaj
pawiana być prawadaana w taki spasab, aby nia pagaraaała warunków natala-zania, nia
nawa-dawała aaniaasysaaaania nawi-sima, aiatni, wady ara.-.: nia spawadawała innyah
llEiElIiiWDŚ-Ei dla asah Lnraaia-h.

[4



951

Na Lenard-ż wsiedli tłumów jednnmdzinnynh i ngmdów dzinłknwych dnpunanaa się hndnwię
n chów zwicmąt gus-pndnrnkich nkmślnnych jaka druh-n:; inne-nun: (kury, kanal-zi, indyki
itp.] we własnym nakrcsił: i na własne palm;—„by. :: ilu: :nnjdują się mir: mi gminach nie
wykwintnym-h E produkcji rolnej-

5-52

Ułil'dl'l lawin air; następujące mandy ulrgyrngnf-rania Iwierłąt gunpndumkinh:

l . tcrnn, na i::L-r'irym magmy-fani.: są zwierzęta gnnpnnlnrskic mn5i być Jahwpicnnnny
w nnn-nibh uninmnżliwiąiący Ewiemętnm nwnhndnn wydantawnnin si:; na EEWHĘTŁ'F._„

nbnmik pnwstnły pray utrnjr'maniu Ewinmąt musi być pracehnwywany
w pnmiEEEn-Eeninch irm-Ęn1nr5kinh lub na terenie nns-:sji. w taki HPD-5551] aby
pnwntająca wycinki lli-l.: ::aniecąfnxmały napinania nieruchnmnścił
inni:: ndpndy powstające w ;:wiąaku ?. utrxga'mywnnicm zwinrŁąt mu:-sm być
składnwmie w Luki apnsńb, by ich Zapachy nic: był]; dukunnliwe dla [nuna-min urn:
nil:- nmwdnwały zmiennysncmniu h:m:nu nieruchnmnści.

Najmu-waniu: Ewierxąt nie mna.: pnwndnm-nć dla inny-nh nać-h zamiesakującyuh,
pracbywnjących na rii-żruuhnmnśninnh sąsiednich uciążliwa—śni takich jai-; hnłna.
pray-hg,- :«żnpnnh itp.

nsnhy uLl'xymująclź: ;:wicncqta gnspndarskin Są IDhDWiĘEEJIE dn humanilumngn
Halama-ania ich urna. nr?-estrfregnnin prnnpisńw sanitarnym :' cpidnminlngicnnynh
w tym ?al-:rlżnilż.

Eundzinł II

PHI-E-PRDWADEAHIE nnmwmml

@ 53

Dhnwiązkuwnj damą-Tani malaga-ją ubicktgf' mftecannśui pub-[innej na wninsnk
Państwnwęgn iintnwngn Inspekmrn Sanitarnego.

W'nrnypadku wymwiania pnpulacji gmin-ni. nłwnrznjąnej EnginE-unii: sanitarne,
Wójt Gminy Dpinngńrn Górna w ugndnieniu ;: Pnń5twnwym iintnwgrrn
Insncktnrern Sanitarnym. nkrnśli nbsnmr pn-Lllngającn nhnwiąxknwcj dntntymnji
urna. :::-kreślił pnprnen narad-,mnie. tun-min jej prmpmwndncnia.

Tcrmin pmnpmwadrenia nbnwiąnknwej deratynnnji nadaje wójt gminy
w Lir-'.gndniuniu :: Państw-mnw aiamwym IHSFEkTĘII'EIt'I Ennitnmym, dn
public::nej wiadnmnśni ]::uprmz zarządzenie-



554

]- Właściciele waayaLl-aich nlcmchamnści achawiaaani aa da prraprcwadaaaia
deratyaacji dwa raay w roku.

2- Ustala się Irl-miny pracpmwadaania Liman-zacji:
- w tcrminic wina-annyrn ml dnia ] marca cla dnia Im Fu:1.=›'il:=lnia„~
- w terminie jcaicnnym cnc] dnia I wracania du dnia 31 pażdaicrnika.

3. Kcaaty pracpmwadacnia deratyzacji cbciażaja właścicieli nicruc—hcmaści.

Raz-chial III

PEŁEFISY HEHE-

5 55

al.-aj: timing,- Dpinag-ara Gama sprawuję: nadańr nad raaliaauja DEE: właściciali
nicruchcmcści cbnudązkcnw Lucan-lania cayataści i [mraaal-au wynikających ?. ninicjaacgu
cułaminu. Wymaga-ranic tych cbawiąakńw ]:rc-dlcga cgackucji adminialracyjncj.

E 55

III'cn kantrali claiatalncrśc-l gc-apa-darcacj pracdsiębiarcy w zakresie. agudnuści ww'kangr'wamąi
daiałalnuści .: ubuwiąząiacymi Fragman-li uprawniony jest Wójt 'Er'rm'rq.r Dpinagńra Gńma
lub osoby prac.? ”l'-aga upcważnicac.

EST

Filc n'u: wykanujc obowiązków wymianianych w ninicjaaym regulaminie malaga karana
grzywny określanej pracpiaami End-aksa postaram-ania w sprawach c wymagania-

553

Pusmpcwanic w sprawach c kcarych mowa w ninicjaaym culamin'tc. Tacay się; wcdhlg
pracpiać—w Kmlckau pcatcpcwania w sprawach cl wyl-:mcaania.

559

Dc aprawnwania kanlrcli przestrzegania prac.-pisów ckrcślcnych w Mniejsi-rym
Regulaminic upaważnicnna ja:-:E Enmiaja puwułana uchwalą Rady Gminy Dpinagcra Górna-

51

Dla aprawuwauia kantrcli pracalmcgania Regulaminu ukrcśianagn w 55 1 uchwały
pc:-wcłujc się Kcmiaję w akładaic:

1. Grażyna Daimck
2. Alina Tarnawaka

IE



EI- PintrCE-jr'iyl-i.
4. Sławamir Kulaazawaki

«53

Traci mał: uahwała nr HH.-"IISIEEHM Rady Emil-|:,r Opinogóra (jama :. dnia
21 grudnia 2004 TURN w sprawie ustalenia ziarna-:gńłuwych gama utraty-mania uayata-a'ci
i paraądku na terenie Gminy-' Upinagć-ra Górna.

% 4

dnwiadzlalnym Ea wyknnania uch wały mg.-ni się Wójta [gminy-_

5- 5

Uchwała wc hadai w aj,-ui: pu upływia 14 dni «'a-cl dnia agłuaaania w Dzienniku Uraędaw3-111
Bruja-«Manifa Mazowiecki-aga-

]?


