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Zalacznik: Hr ] du uchwały
Nr aaunrsrznm
Rady Gminy Dpincgńra Górna
at: dnia 12 grudnia Iillld r.

ZASADY
utrzymania czystuiici i Pnrządlcu na terenie gminy

DFIHDGDRA GDRNA

l . PDSTAHDWI ENIA OGÓLNE

. Zasady utrzymania czystcści i burza-dku na terenie gminy Dpincgdra Górna-,
zwane dalej .,„rcgulaininenf' ukreśiaja:

ubnwiazki właścicieli nierucharncści;
wymagania w zakresie utrzymania czysta.-iel i p-urządku na terenie
nieruchcntcści uraz. pułn'znnych wzdłuż nieruchnrnuści chc-dnikach',

: spcsdb usuwania cdpaddw ketnunalnych z nieruchetneści uraz innych
terenów przeznaczanych du uzytku publicznegn;

- rcdzaic urzadzen przeznaczanych dc gruntadzenia odpadów kurnunalnych
na terenie dróg publicznych.. a także zasady ich rczmieszc'zcnia;

. wymagania wchec nsdb utrzymujących zwierzeta durna-we, mające na
celu nchri'rni'; przed zagrczeniem lub uciążliwes'cia dla ludzi nraz przed
zanieczyszczania-it tcrcndw przeznaczanych dc wspulncgn uzytku;

| warunki utrzymywania zwierząt gcspndarskich na terenach wyłączanych
z prcdukcji relacje w tym także zakazu ich utrzymywania na ckreslcnych

. abszaraeh lub pcszczegdlnyeh nieruchcntesciaclt;
- warunki udzielania scawirleń na świadczenia usług w zakresie cdbicru

udnaddw kurnunalnych stałych i ciekłych;
' spnsdb selektywnej abinrki cdpaddw.

:. zasauy DEDWIĄELŻJĄ

' wlascicieli, wspńlwlaścicicli i użytkuwuilcdw wieczystych
nicruchumnrici- Jezeli niemchnmuse jest zabudnwana budynkami
n-ieicrnies'zkaniewy-ini. w których jest ustancwicna cdrebna własna-sc
ickalil ubnwiazki właściciela nieruchcmcs'ci cbciązaja nsnby sprawujące
zarzad nieruchamcs'cia wspólna [Wspdlnety Mieszkaniuwe] lub
właścicieli lnkaii1 jezeli zarząd nie zastał wybrany;



jcdncsiki crgaaizacyjnc i li.-ich:.- pcaiaclajacc nieruchamcśc
w zarządzie Iuh użyiknwaniu;
inne pndmicty wtaclajacc nieruchcmcściami zwane dalej
„właścicielami nieruchcmcści” uraz właścicieli., kiercwnihcw I'lrm
włącz-ciwych i zakładów prawadzacjfch działalnaść w zakresie
wykurzyatania cdpadńw kcmunalnych.

DEFINICJE [uszczegcłcwicnic leniiincw i ckreślcń używanych w
niniejszym regulaminie ]:

DDPADT — cin-eślenie uznac-za kazdą aubctancje lub przednimi, knirych
pcaiacincr pczhywa aie, zamierza sie pnzhye lub ich pozbycia się jest.
chcwiazany;

ODPADY EUHLŻNALHE — Stałe i ciekłe pnwerające w
gcapcclaratwach clcmewycii, chiehtach uźytcczncści publicznej i
chaługi? w tym nieczystcści grcmadzcne przeiiicicwc w zhicniikach
hczndpłpvcwychi prince-cnc wraki pojazdów mechanicznych craz
cdpadj; ulic-cnc z wyjatkiem cdpadcw niebezpiecznych z zakładów cpiclci
mcdycznci i in,-ctergr'nargrgjnci;

ZBIERAHIE ODPADÓW — recurnic cie przez tu:-„ kazde działanie w
sze-zcgfilneści umieszczanie w pcjcmnikach, aegregcwanic i
magazynewaiiie cdpaciiiw, które ma na celu przygctcwanie ich dc
Iranapnriu cn micjsc cdzysku ]uh unieSzkeciIh-Jiania;

NIECZYSTOŚCI CIE-ELE — ścieki grnmadzcne przciścicwc w
zhim'l'li l-z ach hczndpływcwych;

ZHIDHNIHI BEZUDPŁYWDWE — są tu instalacje i urządzenia
przeznaczcnc dc gnimadzcnia nieezystcści ciekłych w miejscu ich
pcwstaniai

ODPADY Hua-IDEALNE DROBNE aa tc radcach; zbierane du
[yp-cwych pcjemnikcw ] wci'kcw;

ODPADY EUHIIHALEH WIELHDGAHARTTDWE — cą tc cdpadjr'
kcmunalne, które nie nicca h:.rc umieszczenie w typawych pcjcrnnikach
ze wzgledu na swcjc t'L'i?.E'|iiaFj-' ich masc JIIJ. stare niehle, sprzet
gcapcdai'atwa cicmcwcgcc itp.:



ODPADY I—itlli'ir'ltJNALHE NIEHEŁPIECZNE— odpady pachadaącc
: tych samych irc-dci cn ndnady kntnunalnc, które ae wagledu na sweje
lan-chadecnic, skład chemiczny i binlegicany bądź wiaściwns'ci stancwią
:tagrnżcnic dla życia lub Mirai-sia ludai, allia:- dla Średnwiska i wymagaja,
addaiclnegri gi'nntadacnia i wywcau eraa specjalnegc apasnbu
unieaakedliwiania. np. farby, lakiery, baterie, średki uchmny rns'lin, itp.;

ODPADY PRZEIE'IYSŁDWE — są te ndpady pcwatające w aakladach
prndukcyinych, w precesie technelcgicanym [irc—dukcji, adpady
pauaytecane których skład chemiczny aagraża skażeniem bądż
aaka-Efcnicm sruduwiska i a teg-a pnwcdu 1„in_y-ntagaj'ą ane nsnhnegci
grnmadacnia, usuwania i rageapcdatnwania;

Durant-' MEDk't'II-ENE- — są tu udpady pcchndaące : gabinetów
lekarskich, ktdr-e wymagają nddziclnegn abictania i uniuazkedliwiania a
pnwndu aagrcritenia in tel-tcyjnegei aanitaniege;

DDPJŁDY WETERYNARYJNE — są te adpady pnwstające w awiąaku ::
badaniem, Iecaeniern awieraąt iuh swiadcaeniem usług weterynaryjnych;

ODPADY RDŚLIHEE — są te ndpady pnwataic na prywatnych i
publicanych terenach aielenych [ chwasty, liśc-ie drzew, liście kreewdw,
itp.]:

SERUM—"(TE WTÓRH E — składniki edpaddw kumunainych nadające sie
da gnsj'indarcacgn is-yknraystania i ptactwuraenia;

ZAKŁADY "WYKORZYŚTWPAHIA | UNIESIKUDLIWIANIA
ODPADÓW" KOMUNALNYCH — są tu nhiekty służącc aard-bcc
ndpaddw nawadniące amiane cech tiaycznych, chemicanyclt i
biniagicanych. Należą de nich rn. in. ncaysacaainie ścieków;

l'"IFi'.i'I|r”I"'tr WYE'JIIIIHWE — pcidtninty gnapedarcac w teaumieniu ustaw:,r
a daiałalnnaci gnspndarcacj, aąirnujące sie wyweaem edpaddw,
pcsiadające aeawelenia na prctsradzcnic takiej daiałalncaci wydane praea
”'n-'njta Gminy [itingr'ira Górna;

natakry użyracznnsm anaucana.) ] naaaunl
LUDNOŚCI aa, te w sacaegdlncści c'eiekty praeanacaanc dn
is-ykunywania Ilinkcji : administracji. kultury, kultu religijnege , oświaty,
służby atircwia. epicki spciccaacj, absługi hankawej, handlu, usług,



gaettnnemii. sperm, peezty, Ielehnmnnikaeji era: inne ngńlnedeetepne
[IhiUkĘf mxeennezene ele u-yknnywnnia pndnhnyeh funkeji;

- WLAŚCICIELEHIEHŁJEHDMDŚCI— właśeieiele, wspńhe-łeśeieiele,
uiy'Ll-Inwniej; wieeąfśeh jedneetki erganieaeyjne, nenhy peeiedająee
nieruehnmnśei w Zamądeie ]nh użythewaniut a także inne dII'liDLjr'
Infladająee niemehnmeśeiami:

+ FDSIADACE DDPIŁDÓ'W — IDEIII'HiE! sie [Imex tn każdegn, kle
thktyeenie wł.-IIIa edItIIIIII'I [Haftu-tarce edpadtrw, nsehe tieyeanaj tre-ehe
prawna luh jedne—elite I.Irgeni3ne3,f_jnąL władający pnwiereehnią eierni jeet
neeied eeae III ed paziów enajdująejxeh sie na nieruehemnśei.

4. DHDWIĄZHI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
4.I. Wlaśeieiele nieruehnmuśei maja nbnwiazeh aapewnić utrzymanie

e.:yetnśei i pomadka na terenie nieruehemnśei uraz na ehetlniku
pnłnżnnym wedłuż nieruehnmnśei Freee: :

a] wpnaażenie niernehnmnśei w ureądaenia elużaee dn ahierania
ndpndńw aIIunaInyeII em: utreymywenie tyeh ureądeeń w
edpewiednim H[Elnirl' Hanilarnyrn, p-nrządkmwm i Leehnieenjrm;

h) przyłączenieIIieruehnmnśei I:lnistniejaeej sieei kanalizacyjnej Iuhtw
pra-„wałku, gdy hudnwa eieei kanalieaeyjnej jest teehnieenie lub
eknnnmiemie nie nanendniene, wypneeżenie niemehemnśeiw ahiemih
heandpływewy nieeayelnśei eiehłyeh hIh w prxy'demnwą ee-ejf'eeeaatnię
ściek-ine hytewyeh. Prag-'tąeaenie nieruehemeśei tIII :Iieei knnnlieaeyjnei
nie jeel ehhe-'iaŁI—Inwą je:-beli nieruehemeśe jeSt pneażena w
pra-'.jr'dnnq enzy-sze-zalnie śeieknwepełninjąeą Iw'megenie nl-II'es'lene w
hhee-laetIiąegfelI ptzepiseeh ndrehnyeh;

e] eee-erem niee-„mn yeh tunele.-' na ndhitrr edpadów kmnunelnyeh E
przeieiehh'arelwami pneiadająejnni zeewelenie Wójta Gminy' Dpinngóra
Semena:

. edhieranie napadów hUITHIHEIlIĘ-Th ed włeśeieieli nieruehmneśei1
+ eprI'IŁIII'IInie ehiennkńw heaedpływnwyeh;
Il) Łhieranie pewelałyeh na terenie nieruehnmnśei edpadńw

knmunalnyeh ataljfeh ndhywać się będeie :
. na terenach ewartej I-ilhllduwj' [teren WSH-dn [Injernnihńw IBU

Iitrnwjrfeh npr-trżnianyeh w terminach uegndnienyeh w umnwie zawartej :
przedeiehieretwem peeindająeym eeawnlenie Wójta Gmin),- Dpinngtrm
Górne na ndhier edpad nw;

: na terenach mahudnwy helnnijnej (rnzpreeeenej) « de wnIlInw
zakupienyeh w nnedsiehiersmfie pneiadejąeym aere-'elenie wem
("iminy Dpinngt'urn [Bema na edhinr ndpadew. "Terminyr i miejsce ntlhinru



"..h

wg. ustaleń 'z wfw edhiarcąedpaddw. Dpłata za adhidr i transpart będzie
wkalkulewana w cenę zakupu warka. W celu ułatwienia zakupu werki
mnzna będzie nabywać- u snityaa w miejscewaści, w której pełazena jest
nieruchemcśe;

d-dhidnr ciekłych odpadów kernunalnych cdhywać sie bedzie wg patrzch;
właściciele niemchcmcści. kttitzy pesiadają beczkę asenizacyjną w
gespedarstwie mugą we własnym zakresie dpkdnyw'ae wywpzu
nieczystesci z szamha z własnej pesesji. Składawanie odpadów pl)nnych
w Oczyszczalni Ścieków w [- iechanawie winne łiye petwierdzene
rachunkiem| dnwedcm przekazania cdpadu;
usuwaniu |:. zamiatanie. zbieranie.zmywanie — edpaddw praz innych
zanieczyszczeń z pnmieszezcń i budynków przeznaczanych de egdlncge
uzytku |f klatki sehedewe, knrylarze, ustępy dgdlne, itp.];
uprząLniecie hłeta, sniegu. Indu i innych zanieczyszczeń z ehednikt'iw
pała-zanych wzdłuż nieruehcmesci. przy czym za taki ehednik uznaje się
wydzielana cześć drugi publicznej służącej dla ruchu pieszegc p-ołazcną
hezpesredrtln przy granicy nieruchentnsci. Nieczystes'ci usuwane z
ehednikdwnalezy gramadzic we własnych pnjamnikach. Śnieg, nalezy
pryzmawac przy kraweznikach w spesdh nie pes-.'edujący utrudnień
knrzystania z chcdnikdw ijezdni. Usuwanie nieczystnsci z chodników na
jezdnie Iuh gramadzcnic na terenach zieldnych jest zahreninne;

g] wykaszanie chwastów i nawy z niezabudewanej cześci nierucharneśei.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

tj. z pedwdrza. przejsć. terenów ziełenyelu a takze chednika pałezcnege
wzdluz nieruchenieści-
Kazdy własciciel nicrucharndsci ma ehcwiązek addzielnege |gramaclzenia
edpaddw kemunalnych.
Właściciele nierncltcmcsci wielernieszkaniewych [Spółdziehtia
Mieszkaniawa, Wspólneta Mieszkaninwa, administratar budynków
kemunalnych i inne ] we własnym zakresie akreślają spdsdb araz
czestotliwosc- wywezu ndpaddw kamunalnych z tych nieruehcmesci.
Dhawiązki utrzymania czystaści i parządku na dragach publicznych
nalezą dn zarządu dragi-

Właściciele nieruehemcsci przy wykanywaniu ehewiązku akreslenege w
pkt.4. Lc. ahawiązam są dc udekumentawahia kurzystania z ushlg
wykcnywanych przez przedsiehierstwa pesladające zezwalenie na
prawadzenie działalnnsei w zakresie adbierania adpaddw kemunalnych
ed właścicieli nieruchnrnnsci lub w zakresie cprózniania zhiernikd—w
bezadpłyay'nwych i transportu nieezystesel ciekłych, przez ukazanie
umcwy idewcdńw płacenia za te usługi luh deweddw zakupu wnrkdw.
Dckumentystanawiące dawedy wsiaszenia epłałnalez'y przeehewywac
za rek bieżący i ea najmniej rek paprzedni.



4.15- Właściciele niemcheineści sal:-inviąaani są cle ukazania na żądanie
całnniinw Hnrniąii pawełanej praca. Wójta I[iminy Upinegera Górna
dewnciew wpłaty na wywija. nieczystnśc-i stałych i ciekłych.

5. ZASADY EBIERAHIA I WTW'DZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

5.1.

6.1.2.

6.1.3

6.1.4.

6.1.5.

6.2.

till.

Właściciele nieruclielneści capewniąią utrzymanie caysteści i miraądku
pepraea nrayląeaenic sie tit.) istniejącej sieci kanaliaacji sanitarnej.
Egeclnie : zasadami ustalnnyrni w pkt. 4.111. niniejs-aegn regulaminu
katoda nieruchnmeśc na terenie gminy Dpinegćrra Gerna w ehrcbie.
której anąitluje sie lcanaliracja sanitarna1 musi aeśtac': pediącsnna tie
kanaliaacji na warunkach pncianych prace administratnra siec-i-
Ealarania sie wylewanie saw-artnści ebinrnil-iciw heaedpływuwych na teren
nieruchemeści ( użyźnianie egnfidl-ićiw przyciemnia-”ych. pni uprawnych.
użytki-w arieliinycl'i~ itp.) de rewńw, de innych ahicmiiiew wncinych. na
ulice, dci lasu. cla r?.elci. itp.

aasany ZBIERANIA [ wyweau eni-anew sTaLycH

GDI-"A ITF KUMUNALHE DROBNE

.Wgrewadsa sic nhnwiąaek gremaclaenia napadów Freee właścicieli
nieruchemnści peleżenych na terenie gminy Dpinegera (lema wyłącenie
w nnjeniriiliach, I—zentenerach lula wnrkach na ten cel praemacannych.
Pt'lj-ESTT'IT'Iliti na mipaiiy icemunalne drnhne służą wyłącznie de graniadacnia
tegn typu napadów- Liiahrania sie wieucania de nich: śniegu, leciu.
gnrącegn pnpinhi, gruau biiduwlanege, szlamów. substancji teksycsnych.
żrących. edpadciw pracmy'słewych.

. Właściciele pejemnilcew nbnwiąaani są nie utrzymywania pejcrnniliew w
caystnści. a firmy pi'aewnznwe cie clnlcnnywania cleaynfelccji.
Odbiór eri paaaw iiumunalnych odbywa się według caestetliweści
ustalane] ?. firmą wywuanwą. C'aestetliwnśc wywnau musi być
dnstnśnwana cie ileści wytwarsanych ndpaclew tak, aby nie uległy
nne fermentacji-
Zabi-mila sie twnracnia .,daikich wysypisk" śmieci na terenie IGminy
Opinngei'a Crema [' pnpraes wyraucanie śmieci np. cie lasu. rawa, na
jachcie-za dnig ].

ODPADY lit—13113 A.I.l'łiE IĘ'LELHDGABARYTDWE

Wyrwa: ndpaclńw linn'iunainych wielicegaharytnwych edhywa sie na
pedatawie uinnwy aawartej peiniedsy właścicielem nieruchemnśc-i a
tirmą 1il.-'ywntiny-~aaa



6.3.2.

6.3.

6.3.1 .

6.3.2.

6.3.3.

6.4.

6.4.1 .

6.4.1.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

Właściciele hicl'uchcmcści yy-iclcmicsakanicmych mcgą, w pcrcaumichiu
: przcdcichicrctwcm pcaiadajacym accxy-clcnic na odbiór cdpadćaw
a Lcrcnu gminy Dpincgńra (Ema, ckrcccwc crganiacwać wyw.-c:
cdpadńw wiclkcgaharytccych. pcdclawiającw tym cclu cdpcwicdnic
kcntcncry w uatalccych i pcdanych dc wiadcmcści micaakańcńw
tcrminach i miejscach.

ccaanw IŁDŚLIHHE

Właściciułc nicruchcmcści mają chca-dac]; prad-nazywania cdpadcw
rcślinnych firmcm wywcacwym jak drcbnc cdpady kcmuhatnc.
Z pcwyżcacgc chcwiaaku zwclnicni są właściciclc nieruchcmcści, którzy
mają mcżliwcśc [ wykcraysmją cdpady rcślinnc wc własnym aakrcsic,
lj. kcmpcstują pracanaccaja drcwnc na cpał-
Miejsca ckładcwania cdpadńw rcślinnych nalcay ucacrclnic craa
ucytucwać w cdlcgłcści min. [6 rn cd ckjcn i drawi dc hudynkńw
pracanacacnych ha pchyt Iudai.

ODPADY PRZEŻE'ITSŁ-DW'E, MEDYCZNE, WETERYNARYJNE-
! EDM UHALNE HIEHEEPIECZHE

IEidpady' pracrnyałuwc pcdlcgają chcwiaahcwi cddriclncgc ich
grcmadacnia. cdhicru :' uniccakcdliwianiu według cacad i wydac—gów
ckrcślnnych cdręhnym] pracpiaami.
Prcduccnci cdpaddw pracmycłcwych, mcdycanych. wctcrynaryjnych :'
nichcapiccahych maja cbcwiazck aawarcia piccmncj umcwy ZE
cpccjalictycanymi firmami na transpcrt i unicaakcdliwianic tych
6611116662
dady mcdycanc i wctcryalaryjnc pcdlcgajacbcwiazkcwcmu cdhicrcwi
i Lmiccalccdlic-icniu, a abicranic tych cdpad6w winnc być prcwadcccc
w apl.-cjalnych pcjcmcikach. hicdcctcpnych dla cscrh hicpcwcłanych.
Odpady rawicrajacc azbest mcga być ucuwanc i transpcrlcwanc na
miejsce unicaakmiiiwimlia wyłacanic praca Hrmc pcsiadającą uprawnicnia
i zczwclcnia wydane na pcdctawic cbcwiaaujących prcisćrw.
dady : ccaycacaalni ścichńw [. piacck, akratki .csady Ścickcwc ]hcdą
cdbicranc prac: uprawnichc pracdsichicrstwc 'l składcwanc na
składcwichu w m. 1'f'nfcla Fawłcwsha, wypcsażcnym w ur.::adccnia
aabczpiccaajacc przcd ;*.:rrcnihanicm csadć-w dc glch i warstwy wdd
pcdaicmnych.
dady kcmunaluc nichcapiccanc winny być cddaiclanc cd cdpadńw
kcmunalnych przed zgrcmadlcnicm ich w pcjcnmikach. Firmy
wywcmwc .rubcwiaaanc są dc cukcccywncgc wprcwadaanic ncwych
rcawiąacń crganiaacyjnych syctcmu cbiórki tych cdpadńw ułatwiających



ich nddaiclm: grcmadaenie i cdhidr.

?-UTHZYMANIE CZYSTUŚCI HA TERENACH PREEZHACEDPHTCH

7.1.

E.

nc Uiyrau PlJHL-ICŁHEGD

Właściciele nicruchcmcści. tj. Spdldaielnia Miesal-Lanicwa Lclcalcrslcc
— Wlasncscica-a ””ŁAMEK”, Wspólncty Micsahanicwe, administratcr
budynków knmunalnych na terenie I[iminy Dpincgdra Górna , wsaystkie
zakłady pracy i inne jcdncslki utraylndia cIystcść, dbająi'i estetykę
chiektu. usuwąią Chwastyi wykasaają trawe na terenach zielcnych.
bedacych w ich władaniu. wc własnym zakresie. Eapcbicgaja
aaniecaysscaeniu ulic. placów i terenów etwartych, mieday innymi
pcpracs ustawianie hcsay na cdpady w rejcnach intensywnegc ruchu
picsaegc. 1'al'fly'stawicnc kas-ae cercaniajai utraymuja w należytej cayslcści
cras: dbają u ich stan sanitarny.

[msc Pn.] EM H : nów ma unrany Keanu—lama nanana

3.1 . Na każdej aamicsakałei lub uslugcwej nieruchcmcści musi byc cc najmniej
jeden ncjemnilr. lub WUWk na cdpady.

EJ Dla chiektcw uaytccancsci jraihlicancjł tj. placcwek handlcwych, Zakładów
usługnwych csujc sic pracpisy nadana w plci. 45. l. dc pkt. ?. I.

s. celesuaama: ncs'rĘP nc PcJEMNIncw ma acmcssma

9.1.

9.2.

ODPADY [JEDEN E

cemnil-zi na cdcady hcmnnalne drcbne winny być ustawiane w
miejscach lata-c dccpnych HITÓEŁ'I'ID dla użytkcwnihdw, jak i
praccwnihdw firm wywcaccych. Nie mcgą być. praycryną nadmiernych
utrudnień i niedcgcdncsci dla sasiadów craa użytkcwnikdw ulic.
cemniki na|eży nalac-ic na twardej pcwierachni, aalacapiecscnej prsed
ahieraniem sie wady i hłcta.
Na terenach aahudcwy wielcmiesakanicwej cdlcgłcsc aadasacnych csłcn
lub ]Jcmiesacaeń a ccjcmnihami na cdpady stałe pcwinna wyncaić cc
najmniej ll]! tn cd ckicn i drzwi dc budynków : pcmicsacacniami
praeznacacnymi na [ichyl ludi-..i craa cc najmniej 3 m cd granicy a
sąsiednia daiałkaj. Zachcwanie ndlcgłcści cd granicy daialki nic jcal
wymagane. jeżeli cslcny lub pcmicsacacnia stykają się : ncdcbnymi
urz-żaglami ami na daial'ce sąsiedniej.
W ?ahudcwic _icdncrcdainnej dcpusacaa sic mniejsaenie cdleglcsci cd
ckien i dmc-i dc 3 m. cd granicy daiałki dc ”2 rn, a także sytncwanie
aadasacnych cslcn lub pcmicsacacń na granicy daiałelc. jeżeli styl-Zają sie



nne : pudel-inymi urśądaenialni na dniałcc sąsiedniej luh pray linii
tcagranicaajacej cel strnny ulicy.

9.3- De miejsca zatrzymania saineehutlu wywcśacege napady właściciel
nieruchctncści musi sapeymic swehcrlny clnjaacl. hca narażania na sakntle
Intl-ai, hutlymki+ pejaady-

9.4. Miejsca us Lawicnia najemników? dniściai miejsca wystawienia
pcjcmnikew tle wywar-u era-a warunki technicane tych miejsc pndlegają
uagetlnicniu c tirma wywnsnwa.

9.5. Za utraymanie crysteści miejsc, na których wystawiane są pcjemniki
cdpewiacla 1właściciel nieruchemcści.

Il]. Teams-runa" nut-snów

II).]. Tnmspcn cdeadnw praca. Finny wywezewe nawinicn być press-'atlatmy w
sncsśh nic aagtaśajacy henniecacńsnm ruchu era.-s nie put-trenujący

aamecaysscsania i zaśmiecania terenu. Praccwnicy firm wyweznwych
mają hhee-iaack ahicrania usynśw newstałych pedcaas nprśśniania
pcjenniikew.

10.2. Dc nansnnrtu cdpatlew linny wywezewe sa achcwiazanc stesewać
samechcel y specj alistycsne.

I]. MIEJSCA WYH'UEU

11.1. Miejscem wywccu edpatltiw kemunalnych dla miesskańcew gminy
Dpinngura (jc-rna jest Miejskie Składcwiskc Odpadów w rn. Wala
Pawłem-ska gm. Ciechanów.

11.2. Miejscem wywcsu napadów plynnyeh jest Miejska Dcaysscsalnia
Sciekśw w m. t'łiechancw.

113. Nakła-tla sie na tii'my wywcacwe chewiąaek pnsiatiania aeawclenia na
usuwanie ednadśw knmunalnych tla aaltładnw prttyy'atlaacy'ch działalnnśc
w zakrcsie wykuraystania i unicśakctlliwiania celnatlnw komunalnych.

11.4. Habrania sie wyi'cucania napadów stałych i ciekłych na terenie gminy-

12. DHDWIĄIHI nsna UTRE-YHUJĄCYCH ZWIERZĘTA neste—wc
II.]. Pesiznianic i utraymywanie awieraąt tlurnnwych nie nic-śe newctlewac

aagrcśenia cdrnwia i frycia miesakańccw, ani cakłścaś ich spukeju.
12.3.Wsaystkieh właścicieli lub cpiekunśw psów na terenie Gminy Upinngśta

Górna :mhnwiacauje sie tle .aachewania śrndkt'iw nstrnśzncści.
Zabrania się :

' puśccaania psa walne.
' ptisustawiania psa hca deseru, jeśli nie jest należycie tuwim-zany lub

nie snajtlujc sie w pemiesacaeniu karaknietytn, alhn na terenie



egrcdzenym.
12.3. Tereny cgrcdzamc. gdzie znaj dują Sic pay lub inne niebezpieczne zwierzeta

dnmnwc winny być cznakcwane przy wejściu-
12.4. Paa na spacer nalezy wyprcwadzac na smyczy. Ewclnienie paa ze smyczy

jest dczwclcnc tylkc, gdy piea jcał w kagańcu i w miejscu małe
uczcazczauym przez ludzi.

12.5.Wlaścicieie lub cpiekuncwie padw craz innych zwierząt dnmcwych maleją
zcbewiazani dc uauwauia zanieczyszczeń apewedewanych przez nie na
klalcc achndnwej era-z. innych pcmieazczcniach budynku przeznaczonych
dc wspólnege uzytknwania. na chodnikach, ulicach„ Hawnikachi innych
miejscach publicznych.

12.15. Właściciele padw maja cbcyyfiazek pcddawania ich szczepieniu przeciw
wściekliźnie-

12.1 Właściciele lub cpiekunewie zwierząt dcmcwych maja nbnwiazck
natychmiaatcwege pcwiadeniienia sluzb aanitarnych c pcjawieniu ale
u zwicrzau chiawdw wzbudzających pbdejrzcnie zachcrewania na
chemhe atu-'at'zająca zagrnzenie dla ludzi.

13. ZASADY UTRZYMANIA E'WIER'ZĄT GDSFDHAHSHCH HA
TERENACH W'YŁACZDNYCH Z. PRODUKCJI RDLP-TE]

13.1. Utrzymywanie zwierząt gnapcdarakich pcwiune byc prewadzcne w taki
apeadh, aby nie pegaiazałe warunków etnczenia, nie pewcdnwałc
zanieczyazczania pewietrza. ziemi, wcdy praz: nie apcwcdcwałc innych
uciążliweści dla cach trzecich-

14. PRDW'ADZAHIE DEIYNFEHCJI

14.1 . [Jezyn Fekcje pąiemnikdw na ndpady prcrcwadxają firmy wywczcwc w
ramach umów z właścicielami. wapńlwłaścicielanii lub uzyakcwnikami
nieruchpmnści-

15. PHIE-PHUW'ADIANIĘ DERATYZACJI

15.1. (lb-uwiązknwci deraly-zacii pcdlegaiąnbiekLy uzyteczncści publicznej na
wnicack iiatnwegn Inapcktnra Sanitarnegu w IIŻiechancwie.

15.1. Echnwiaaujc ale właścicieli nieruehemcści dc przeprcwadzania
dcratyzacji na terenie atanewiacyni ich właaucśc w każdym przypadku
wyatapienia zaazczurzcnia.

15.3. Deratyzacje mega, przeprewadzac wylacznie apecjaliatyczne jedncatki na
kcazt zleceniodawcy.



16.

II

MYCIE ] HAPRAET PUJAZDÓW' SAMMJHDDDW'YŁIH

16.1. I'I-fIyeie i naprawy pejaaddw sameehedeyyyeh należy praeprewadeać w

16
myjniaeh i mkledaeh napraweayuh.

.I. Eakaauje sie mycia i naprawy pnjaaddw samaehedewyeh w p-ehiiżu
etwartyeh ahiernikew wadnyeh, ni.-ed płynaeyeh era: miejscach
niesabeapieeaenyeh praed praenikaniem nieeeysteśei de eiemi.

[tiul Myeie i naprawy pejaaddw sameehedewyeh peaa myjniarni i aakiadarni
napraweeymi należy wykeriywać w miejseaeh gwarantujących spływ
de abiemikdw beaedpływewyeh na niec-aystesei ciekłe. Wywde
nieeaysmśei ae abiemikdw meae być: praeprewadzany praea
praedsiehiarsta-e pesiadająee aere-pienia wójta na prewadeenie
daiałalnesei w tym zakresie.

I'i"+ WARUNKI UDZIELANIA ZEZWDLEI'Ę NA ŚĘTIADCEENIE
USŁEG W' ZAKRESIE ODBIORU DIIPAJJÓW KOMUNALNYCH
STAŁYCH I CIERŁYCH

I'LL Zeawnlenie jest wymagane na prewadsenie praes przedsiębiereńw na

i?

17.

terenie gminy daialalneśei w aaleresie :
a] edhierania udpaddw knmunalnyeh ud wias'eieieli nierneherneśei,
|J] epnikniania akademików heee-dpływewyeh i transpertu nieeaystesei

eiekłyeh~
e] eehreny praed beedamnyrni swieraetalni,
d'] prearadeenia sehrenisk dla heademnyeh zwieraangraebewiski spalarni

zwiek andere-acych.
.I. Zeza-elenie meża być wydane na WTIiDEE-k praedsiehiereyg ktdry pesiada

średki Leehnieane edpewiednie de zakresu daia-łalnes'ei1 e które] mewa
w pkL. IS- i.

3. Warunkiem neji-”skanie aeawelmia w aakresie zbierania i transpertu
edpadńw jest spełnienie preea preeelsielaiereę następujących
wymegńw:

a] pesiadanie sradkdw teehnieanyeh edpewiednieh de Haki-esa
prewadaenej daiałainesei, w wymaganej iles'ei wraa :
udekumentewaniem prawa de ieh dyspenewania [np. dewedy
rejesLTae-yjne i wałne badania teehnieane pejaaddw, dewedy Zakupu
najemników, Lnnewy daierżawy itp.].

1IIi'r'ymagania dełyeaaee pejasdew de transpurtn napadów :
' transpertawanie edpadew kernnnainyeh zmiesaanyeh należy

wykanywae pray pemney śmieciarek e aabudewaeh aarnilzniętyeh~



I?

„beam-lnych”, wyneaażenyeh w praae de aageaaeaania edpadńw i
uraadaenie aaaypewe : meaiiweśeia epróaniania najemników
a pejenineśei ad | lt] ] cte SDUDI,

' trananartnwanie atlpatlów ?. selektywnej ahierki należy awatar-uywać
przy pDI'I'lCIĘ-r' aalnaehedńw a aabudawaeh aamknienfeh eraa
aameehedćrw eie'aarewyeh akrzynieufjr'eh e paiemneśei ? 5 rnJ
wypnaaienyah w dźwig hydrauliemy HDS lub innyeh prayateanwanyeh
da epreżniaaia pejemnikńw,

I tnmapertewanie napadów : eeayaaeaania ulic i placów, kasaty uiieanyeh
nale-ag.- ary-keriywać aameehudami przyatuaewanymi de tych celów:

IJ) eanaltewanie aaninehadńw, pajenmikifiw, kuntenerifiw i werkńw de
gromadaenia napadów w apeać-b urm:+żlia.=ia_jąeyr iudentj,ff'iir.aejt„'L nadmietu
świadeaąeege usługa;

e] peaiadanie urz-tatiaenia de mycia i deaynfekeji pajenmikńw;
d] dyapanawanie na terenie pewiatu baza: na której będzie

garażewany apraet de ata-'iadeaania uaług uraz dyap-enewanie miej seem da
mycia i deajmtiekcji pejaadiiiw eraa najemników de gmmadzenia
edpadaw;

e) świadeaenie usług w apeaób nie |z|-Izr1a'cnzlujaaar aanieea'yaaeaenia miejsu
adhieru napada w i traa nmeiazrduj.

i] prewadaenie edbieru napadów amewcewych uayakanych w wyniku
selektywnej zbiórki de zestawów pejenmiktiuw na aakłał makulatura-„
[uwag,-wa aatueane rijamieaaeaenyeh „w aaaiedatwie" lub w systemie
werkewyin „._u źródła”. Kenfekcjenewanie odpadów aureweeagreh i
erganiaaeja ich deataw de recykleraw;

g] transpertewanie adebranyeh amieaaanyeh napadów knmunalnyeh de
unieaakedliwienia na akiadnwiatte w m'WeIa Pawłewaita;

Il] prewadaenie wymaganej praepiaami ewidencji i dokumentaeii ebmtu
waayatkimi mdaajarni edpadów. Wyatawianie dewedćiw świadeaenia
usług;.

114. Eeaa'aleiŁ a Ltńq-th mewa w pkt. 17.1. udaieia w dmdae decyzji Wójt
Gminy.-'.

ia. Sama-wawa aaióaaa muranów

Ebińrl-ta ubjete anatana w pierwszej kelejneśei te aurewee Maniana które
istnieje na rynku zaputraehawanie. Należą de nieh makulatura, tararaywa
aztuaane era-a aaltła epakewanieweiimina w pierwaaym etapie wdrażania
aaplanewanege aj,-'atemu zapewnia aakup i ustawienie najemników na
namawia aatueane i Szkła. Pejemnilu' uatawiane beda na terenach awanaj
Zabudowy kal-eine we waayatkieh miejaeeweśeiaeh. Peeaątaewe ich
lekaliaacja ebeimie tai-im:,r w publiżu punktów handIuwgrfeh.



H

Smell-ii na zakup przeze: gmin:; pujemnikńw de selektjm'nej Ehiurki
uupnde'iwust.-iwiunyeh w w.."w miejeeueh urna euieh eprńżnianie unstaną
gagwuramuwune w bud-.i'teeie gminy-

19. Iaknuuje sie punlępnwnnia ?. ndpadnmi w spueńh sprzeemy i:

13.

13.1.

13.2.

19.

lili.

19-2.

przepienmi uutuwy ?. dnia 2? kwietnia MDH. n ndpndaeh (D:. LI.
.=. 2a r. Nr 132. FULEZE :. pniu. Im.] urna: nhnwiąmująeymi praepisumi
:] nehrnnie Śruduwiska.

PRZE PI STF KARNE

klin nie. ną.-Linnuje uhuwiąxknw w:.fmieninnge-h w niniejsgym regulaminie
pndlegn kuti-Elif gregg-n;.- ukreśienej prrepisami Kudeksu Wykreenen.
Pustepuwunie w sprawach. niemu-eh mewa wninieiszyun regulaminie
praw-miń nie. według preepisćiw Hndeksu Pustąpnwenia w sprawach ::

wyl-:rueue n i a.

NADZÓR ! KONTROLA

Du imnlriili deiniuinnśei gnepudnregej preedsiebinrey w interesie
Egudnuśei wg.-'kemywnnej dłiałainnści. u której mewa w pkŁJTJ .
uprawniuny- jest Wilgi Gminy lub ueuhg przez niege: upnwnżmene.
Raum-In nad i'eniixaeją nbmviązkuw nkreśinnyeh w pkt. 4.1. do LLS.
ninieiniegu regulaminu Sprawuje Wójt Gminy.

Rady Gminy

Jan Gu inieweki


