
UCHWAŁA Nr 144/XXV/08 

RADY GMINY DUBIECKO 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  

Gminy Dubiecko 

 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 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. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póż. zm.), 

Rada Gminy Dubiecko uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubiecko, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa podkarpackiego. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr 121/XI/1999 z dnia 11 października 1999 r. w sprawie utrzymania czystości i 

porządku w gminie Dubiecko oraz przyjęcia Regulaminu. 

 

 

PRZEWODNICZĄCY 

Rady Gminy 

 

Jacek Hendzel 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 

do uchwały Nr 144/XXV/08 

Rady Gminy Dubiecko 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dubiecko 

 
Rozdział I 

Zasady ogólne i zakres obowiązywania 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych na terenie Gminy 

Dubiecko, zwane dalej Regulaminem. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

właścicielu nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością oraz właścicieli lokali w budynku wielorodzinnym, w którym ustanowiono odrębną 

własność lokali lub osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 

czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), 

przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wydane przez wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli 

nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zakład będący 

gminną jednostką organizacyjną, 

3) odpadach 



bez bliższego określenia lub z określeniem "komunalne" - rozumie się przez to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych, 

wielkogabarytowych - rozumie się przez to takie odpady, o których mowa w pkt 1 lit. a, które ze względu na 

swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczonew typowych pojemnikach, np. zużyte meble, urządzenie 

domowe, materace itp., 

roślinnych - rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach zielonych 

wskutek ich pielęgnacji oraz uprawiania, a także odpady pochodzenia Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

odpadach roślinnych : rozumie się przez to odpady powstające na prywatnych lub publicznych terenach 

zielonych wskutek ich użytkowania  także odpady  pochodzenia roślinnego z targowisk oraz kłody drzew i gałęzie 

zalegające na drogach publicznych, 

biodegradowalnych - rozumie się przez to organiczne składniki odpadów, które ulegają rozkładowi tlenowemu 

lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, 

niebezpiecznych w odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, jak np. świetlówki i inne lampy rtęciowe, baterie i akumulatory, przeterminowane leki, przeterminowane 

środki ochrony roślin, farby, lakiery i opakowania po nich, rozpuszczalniki i inne ropopochodne, zużyte urządzenia 

elektryczne i elektroniczne, wyroby azbestowe i tym podobne odpady zawierające niebezpieczne dla środowiska i 

człowieka składniki lub elementy. 

4) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki powstające w domowych urządzeniach sanitarnych, 

gromadzone przejściowo w bezodpływowych zbiornikach, 

5) selektywnym zbieraniu odpadów - rozumie się przez to zbieranie określonych rodzajów odpadów do 

przeznaczonych na nie pojemników lub worków, 

6) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć zgodne z treścią art. 6 ust. 2. ustawy górne  

7) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w 

jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, 

8) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to koniowate, bydło, jeleniowate, drób, świnie, owce, kozy, 

pszczoły, zwierzęta futerkowe, 

9) zabudowie zwartej - rozumie się przez to tereny wyposażone w budynki i budowle o różnych rodzajach 

użytkowania na działkach tworzących zgrupowania nieruchomości (budynki jednorodzinne szeregowe, budynki 

wielokondygnacyjne i wielorodzinne, zabudowa przemysłowa, magazynowo-składowa), 

10) zabudowie rozproszonej - rozumie się przez to tereny pozostałe, w tym rolne z zabudową zagrodową oraz 

budynki jednorodzinne wolnostojące i letniskowe o zabudowie luźnej. 

§ 3.  Regulamin obowiązuje: 

- właścicieli nieruchomości, w tym władających nieruchomościami: 

- kierowników budów, 

- jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, 

- organizatorów imprez o charakterze publicznym, 

- osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie. 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1) Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości poprzez: wyposażenie 

nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 

odpadów komunalnych oraz gromadzenie w zbiornikach bezodpływowych nieczystości ciekłych. Przekazywanie tych 

odpadów do wywozu, odzysku lub unieszkodliwiania, jak i pozbywanie się nieczystości ciekłych powinno przebiegać 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.  

2) Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości 

ciekłych (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w 

przepisach odrębnych, 



3) Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości, 

4) Utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład nieruchomości przez koszenie 

trawników, usuwanie chwastów, zeschłej i skoszonej trawy, opadłych liści i złamanych gałęzi oraz usuwanie innych 

nieczystości, 

5) Usuwać  chwasty szpecące oraz powodujące degradację gruntów sąsiednich, przynajmniej jeden raz w roku 

w terminie przed końcem lipca; utrzymywać  nieruchomości niezabudowane w stanie wolnym od zachwaszczenia, 

6) Utrzymywać  odłogowane nieruchomości rolne w stanie tzw. czarnego ugoru, 

7) Zachowywać  rowy odwadniające przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia, 

8) Właściciele odpowiadają za czystość  i porządek na terenach będących w ich władaniu.  

9) Dzikie wysypiska usuwane są na koszt właściciela nieruchomości na której są zlokalizowane.  

10) Dbanie o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń oraz usuwanie z terenu nieruchomości wraków 

pojazdów oraz innych odpadów wielkogabarytowych, 

11) Realizację innych obowiązków określonych w niniejszym regulaminie. 

12) Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do kierownika budowy. 

13) Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych 

należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. 

14) Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządu drogi. Do jego obowiązków 

należy także: zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i 

utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się 

uprzątniętych z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń przez właścicieli nieruchomości przyległych do 

drogi publicznej, 

§ 5. 1. Wprowadza się obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki: 

-  odpadów organicznych, 

-  szkła z zachowaniem podziału na szkło białe i kolorowe, 

-  papieru i makulatury, 

-  opakowań z tworzyw sztucznych, 

-  złomu żelaza i metali kolorowych 

i gromadzenia tych odpadów w pojemnikach lub specjalnie oznakowanych workach, oddzielnie każdy rodzaj 

odpadów. 

1) niebieski - na papier i tekturę, 

2) zielony - na szkło kolorowe, 

3) biały - na szkło bezbarwne, 

4) żółty - na tworzywa sztuczne, 

5) czerwony – złom metalowy, 

W celu podtrzymania skuteczności selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gmina będzie prowadzić  

kampanię edukacyjno – informacyjną. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne powinny być kompostowane we własnym zakresie. 

§ 6. 1. Nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi lub wykorzystywane na cele działalności 

gospodarczej i nie przyłączone do sieci kanalizacyjnej muszą być wyposażone w szczelne bezodpływowe zbiorniki 

(szamba) przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych lub w lokalną (przydomową) oczyszczalnię ścieków. 

2. Lokalizację, wymagania techniczne, warunki budowy i eksploatacji zbiorników i przydomowej oczyszczalni 

ścieków, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych powinno się odbywać w miejscach 

na to wyznaczonych - myjniach. Zabrania się mycia pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych na 

terenie nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 



poboczach dróg, placach, skwerach i zieleńcach, terenach leśnych i parkowych oraz w pobliżu zbiorników wodnych 

oraz innych wód powierzchniowych otwartych (cieków wodnych). 

2. Mycie pojazdów mechanicznych i innych środków transportowych za pomocą detergentów na terenie 

nieruchomości będących we władaniu osób fizycznych jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody właściciela 

oraz przy zbieraniu i doprowadzaniu powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzeniu ich w szczelnym 

zbiorniku w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi usuwania nieczystości ciekłych. 

W szczególności ścieki te nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód powierzchniowych (cieków, zbiorników 

wodnych) lub do ziemi. 

3. Dopuszcza się mycie karoserii samochodów osobowych lub ich części wodą nie zawierającą detergentów 

lub wodą zawierającą substancje biodegradowalne, o ile nie będzie ono powodowało zanieczyszczenia gleby lub wód 

powierzchniowych substancjami chemicznymi, a zwłaszcza ropopochodnymi, pod następującymi warunkami: 

-  powyższa czynność może być wykonywana w odległości nie mniejszej niż 100 m od wszelkich wód 

powierzchniowych, takich jak zbiorniki wodne i cieki powierzchniowe (rzeki, kanały, rowy), 

-  powstające ścieki nie są odprowadzane do kanalizacji deszczowej (kanałów burzowych). 

4. Dokonywanie doraźnych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń rolniczych 

dopuszczalne jest w miejscach wyłącznie do tego celu zorganizowanych i o powierzchni utwardzonej (np. garaże, 

parkingi z "kanałami" do przeglądu), na które uzyskano pozwolenie na użytkowanie w tym zakresie od właściwego 

organu budowlanego, pod następującymi warunkami: 

-  powyższe czynności nie będą powodowały uciążliwości dla ludzi zamieszkałych w sąsiednich 

nieruchomościach i dla środowiska, 

-  powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

5. Dopuszcza się wykonywanie prostych napraw i regulacji pojazdów mechanicznych poza warsztatami 

naprawczymi (np. wymiana żarówek, wymiana świec zapłonowych, wymiana kół, uzupełnienie płynów itp.), pod 

warunkami: 

-  zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w pobliżu miejsca naprawy, 

-  zapewnienia porządku i czystości w miejscu naprawy oraz nie powstawania ścieków zawierających oleje, 

smary i zanieczyszczenia ropopochodne, 

-   nie powodowania uciążliwości dla środowiska (hałasu, emisji spalin). 

6. Naprawy, przeglądy i konserwacje pojazdów mechanicznych, w wyniku których powstają odpady 

niebezpieczne, muszą być prowadzone w warsztatach specjalistycznych posiadających stosowne zezwolenia. 

Dotyczy to w szczególności: napraw blacharsko-lakierniczych, konserwacji pojazdów, wymiany płynów i olejów 

eksploatacyjnych, naprawy i mycia silnika. 

Rozdział III 

Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych - rodzaje, rozmieszczanie 

i utrzymanie 

§ 8. l. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wydzielenia na swoim terenie miejsca na ustawienie 

pojemnika, kontenera w przypadku gromadzenia odpadów w tych urządzeniach lub miejsca wyznaczonego na 

usytuowanie worka przeznaczonego na gromadzenie odpadów, 

2. W przypadku braku takiej możliwości miejsce ustawienia pojemnika lub złożenia worków powinno być 

uzgodnione z podmiotem wykonującym obsługę pojemników.  

3. Podstawowymi urządzeniami służącymi do gromadzenia odpadów komunalnych stałych  są worki foliowe 

lub odpowiednie pojemniki. Dopuszcza się stosowania worków czy pojemników o różnych pojemnościach ( w 

zależności od potrzeb )  

4. Odpady komunalne w miarę możliwości powinny być przez właścicieli nieruchomości segregowane 

w domach tzn. u źródła ich powstawania. 

5. Zabrania się spalania odpadów komunalnych w piecach, pojemnikach  na  gruntach , w rowach  w lasach i  

itp. oraz  całkowitego  wypalania roślinności  . 

6. Zabrania się  tworzenia „ dzikich  wysypisk” -  gromadzenia odpadów  komunalnych  w miejscach  do tego 

nie przeznaczonych ,  

7. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów zaleca się stosowanie worków odpowiadających ogólnym 



warunkom określonym w Regulaminie, utrzymanych w następującej kolorystyce : 

niebieski - z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

biały - z przeznaczeniem na szkło białe, 

zielony - z przeznaczeniem na szkło kolorowe, 

żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

czerwony – złom metalowy, 

czarny – z przeznaczeniem na odpady ogólne 

9. Pojemniki (worki) powinny być oznaczone napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczone. 

Na pojemniku ( worku) winna być umieszczona informacja zawierająca logo, adres i telefon przedsiębiorcy 

obsługującego pojemnik (worek). 

§ 9. 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie nieruchomości 

działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących 

do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych, a w tym roślinnych. 

§ 10. Odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie właściciela nieruchomości we 

własnym zakresie jedynie w obszarze osiedli domów jednorodzinnych, gospodarstw rolniczych oraz ogrodów 

działkowych, w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, w kompostowniku lub 

specjalistycznych pojemnikach. 

§ 11. 1. Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi - takie jak 

odpady złomu metali, pojazdy mechaniczne wycofane z eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny i 

informatyczny, makulatura, tworzywa sztuczne itp. - właściciele mogą dostarczać samodzielnie i na własny koszt do 

punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze. 

§ 12 1. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

wyposażenia terenu nieruchomości, na którym się ono odbywa, w odpowiednią liczbę pojemników na odpady 

stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, jeżeli zgromadzenie trwa dłużej niż trzy godziny, oczyszczenia 

terenu i usunięcia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy, jednak nie później niż w ciągu 48 godzin, 

2. Oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba, a zanieczyszczenie terenu spowodowane 

zostało imprezą lub zgromadzeniem. 

Rozdział IV 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. 1. Odpady oraz nieczystości ciekłe odbierane są z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę na 

podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentowania 

korzystania z usług firm wywozowych poprzez okazanie na żądanie osoby upoważnionej przez Wójta stosownych 

umów oraz dowodu zapłaty za wykonanie ww. usług. 

2. Dowody opłat za usługi związane z odbiorem odpadów oraz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę 

należy przechowywać przez okres dwóch lat. 

§ 14. 1. Odpady komunalne, a także nieczystości ciekłe z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 

bezodpływowe powinny być usuwane z częstotliwością: 

odpady - nie rzadziej niż: 

raz w miesiącu z budynków mieszkalnych, 

nieczystości ciekłe - z taką częstotliwością, by nie powodować przepełnienia zbiorników bezodpływowych 

(szamb). 

2. Odpady komunalne w obiektach struktury społeczno-gospodarczej powinny być usuwane nie rzadziej niż raz 

na tydzień. 

3. Odpady wielkogabarytowe należy usuwać z nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą. 

Rozdział V 

Wymagania ilościowe związane ze zbieraniem odpadów komunalnych ulegających  



biodegradacji i realizacją innych wymagań wynikających 

z gminnego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 1. Gmina realizując Plan gospodarki odpadami uchwalony przez Radę Gminy dążyć będzie do 

zmniejszenia ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska odpadów przede wszystkim poprzez działania 

wspierające segregację odpadów prowadzoną w gospodarstwach domowych, obejmującą selektywne zbieranie 

odpadów nadających się do odzysku (surowców wtórnych), organicznych odpadów biodegradowalnych oraz 

odpadów niebezpiecznych, które w perspektywie realizacji Planu  powinny znacznie zmniejszyć swój udział w 

odpadach komunalnych. 

§ 16. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do sortowania odpadów opakowaniowych i zbierania 

odpadów papieru i tektury nadających się do odzysku i recyklingu. Odpady papieru i tektury nie nadające się do 

recyklingu powinny być kierowane do odzysku materiałowego lub energetycznego, a w tym łączone z odpadami 

biodegradowalnymi o ile ich stopień rozdrobnienia, skład i zanieczyszczenia na to pozwalają. 

2. Zobowiązuje się właścicieli pozbywających się nienadających się do użytku chłodziarek, lodówek, 

klimatyzatorów i innych urządzeń chłodniczych wyposażonych w agregaty chłodnicze (zawierające CFC i HCFC), do 

przekazywania ich bezpośrednio firmom uprawnionym do prowadzenia odzysku tego typu odpadów lub do 

najbliższego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 

§ 17. 1. Zobowiązuje się właścicieli odpadów niebezpiecznych, takich jak: baterie i akumulatory, oleje 

odpadowe i smary, ropopochodne, środki ochrony roślin, wyroby zawierające azbest, odpady weterynaryjne i 

medyczne i in., do przekazywania ich do odpowiednich punktów zbiórki tego typu odpadów. Łączenie tych odpadów 

z odpadami komunalnymi jest zabronione. 

2. Zobowiązuje się właścicieli pojazdów mechanicznych nie nadających się do eksploatacji, do przekazywania 

ich bezpośrednio firmom uprawnionym do prowadzenia odzysku i recyklingu części i płynów eksploatacyjnych 

odzyskiwanych z tego typu odpadu. 

3. Właściciel nieruchomości posiadający odpady zawierające azbest zobowiązany jest do ich usunięcia i 

przekazania do zakładu utylizacji na własny koszt. 

Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 18. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających 

ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla 

otoczenia. 

2. Utrzymujący psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie 

znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 

wydostanie się z niego. 

3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązani 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe mają obowiązek nie dopuszczać do zakłócania spokoju 

innym użytkownikom nieruchomości oraz nieruchomości sąsiednich. 

§ 19. 1.Do obowiązków właścicieli psów należy bez wezwania: 

1)  poddanie obowiązkowemu szczepieniu (po ukończeniu dwóch miesięcy życia), co roku, 

2) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa i zastosowanie się 

do zaleceń służb weterynaryjnych. 

2. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień 

ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne. 

§ 20. 1.Do obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe należy sprzątanie i usuwanie odchodów 

pozostawionych przez te zwierzęta: 

2) na chodnikach, alejkach spacerowych i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, a także w 

miejscach publicznych. 

§ 21. Zwierzęta pozostawione bez opieki będą przewożone do schronisk dla bezdomnych zwierząt, całkowity 

koszt pochwycenia łącznie z kosztami przewiezienia i utrzymania będzie pokrywał właściciel. 

§ 22. Zwierzęta padłe powinny zostać zgłoszone przez właściciela do zakładu utylizacji lub do Urzędu Gminy 

jeśli nie można ustalić tożsamości osoby utrzymującej padłe zwierzę. Wprowadza się obowiązek zgłaszania padłych 



zwierząt gospodarskich do zakładów utylizacyjnych. 

Rozdział VIII 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 23. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i 

myszy w przypadku ich występowania na posesjach zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania 

deratyzacji na terenie posesji. 

2. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez 

Ministerstwo Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego. 

3. Szczegółowe terminy przeprowadzenia obowiązkowej akcji deratyzacji obejmującej zasięgiem określone tereny 

gminy określa wójt, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Przemyślu i podaje do 

publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

IX. Konsekwencje nierealizowania obowiązków 

§ 24. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.  

2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia.  

3. Wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na usługi odbioru 

odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

4. Wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia 

służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci 

kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w 

przydomową oczyszczalnię  ścieków, uprzątanie błota,  śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników i 

przystanków oraz innych obowiązków określonych w regulaminie podlega kontroli wykonywanej przez 

upoważnionego przedstawiciela Wójta; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt wydaje 

decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968).  

 


