
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXVI/227/2012 

RADY GMINY UŚCIE GORLICKIE 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku   
na terenie Gminy Uście Gorlickie.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorlicach, Rada Gminy Uście Gorlickie uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie, w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Uście Gorlickie.  

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/125/2011 Rady Gminy Uście 

Gorlickie z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Uście Gorlickie.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie  

Zbigniew Ludwin 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 stycznia 2013 r.

Poz. 968



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVI/227/2012   

Rady Gminy Uście Gorlickie   

z dnia 28 grudnia 2012 r.  

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  
GMINY UŚCIE GORLICKIE  

 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście 

Gorlickie  

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

2. odpadach, w tym odpadach komunalnych, odpadach ulegających biodegradacji, odpadach zielonych 

należy nadawać im znaczenie zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.  

3. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostarczany 

właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.  

4. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Uście Gorlickie.  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. Właściciele nieruchomości, realizując obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości, mają zakaz:  

1) umieszczania ogłoszeń, reklam i plakatów w miejscach do tego nie przeznaczonych, innych niż tablice 

ogłoszeń,  

2) gromadzenia w pojemnikach i koszach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 

odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów 

z działalności gospodarczej,  

3) gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki oraz odpadów innych niż wskazuje na to przeznaczenie danego pojemnikach lub 

worka,  

4) gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami lub workami przeznaczonymi do tego celu (zakaz 

nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii 

i akumulatorów).  

5) dostarczania odpadów zmieszanych z nieruchomości niezamieszkałych do pojemników ogólnodostępnych.  

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:  

1. Właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

zadeklarowali selektywną zbiórkę, zobowiązani są do segregacji wytwarzanych odpadów obejmujących 

następujące frakcje:  

1) Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe.  

Odpady wg w/w frakcji zbierane są w nieruchomościach, w których powstają, w oznakowanych 

workach foliowych, które po zamknięciu i oznakowaniu nadrukiem zawierającym kod kresowy 

identyfikujący właściciela nieruchomości, są odbierane raz w miesiącu z miejsc położonych wzdłuż 

dróg dojazdowych do posesji, zgodnie z przyjętym harmonogramem ustalanym przez Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej i podanym do publicznej wiadomości 

mieszkańców.  
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Niezależnie od powyższego, w/w odpady mogą być dostarczane również w każdym czasie 

indywidualnie do utworzonego Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK).  

2) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone.  

Odpady zielone, odpady kuchenne i inne odpady biodegradowalne gromadzone są w workach 

z materiałów biodegradowalnych w nieruchomościach, w których powstają. Obok budynków 

wielorodzinnych, w których mieszka więcej jak 50 osób odpady biodegradowalne należy gromadzić 

w ustawionych do tego celu metalowych pojemników o pojemności 10 m
3
.  

Odpady biodegradowalne odbierane będą w okresie od 1 kwietnia do 30 września dwa razy w miesiącu, 

a po tym okresie raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem, analogicznie do pkt 1.  

Dopuszcza się tworzenie w nieruchomościach posiadających odpowiednią ilość miejsca (odpowiedni 

areał), kompostowników przydomowych na odpady kuchenne i zielone. Odpady kompostowane należy 

ująć w sprawozdawczości jako odpady biodegradowalne zbierane selektywnie.  

3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  

Zbiórki w/w odpadów będą miały miejsce dwa razy w roku w miesiącach; maj i listopad, w systemie 

tzw. „wystawek” zgodnie z ustalonym harmonogramem. Odpady te mogą być również dostarczane 

indywidualnie do gminnego PSZOK.  

4) Odpady budowlane i rozbiórkowe,  

Odpady pochodzące z drobnych remontów powstałe w istniejących gospodarstwach domowych 

przyjmowane będą w każdym czasie w gminnym PSZOK, na podstawie dowodu uiszczenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powstałe w inny sposób mogą być przyjęte bądź odebrane za 

dodatkową opłatą.  

5) Zużyte baterie i akumulatory oraz powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki 

i chemikalia.  

W/w odpady powstałe w gospodarstwach domowych z uwagi na fakt, iż nie mogą być zbierane razem 

z pozostałymi odpadami komunalnymi, przyjmowane będą wyłącznie w gminnym PSZOK oraz innych 

punktach prowadzących ich odbiór na podstawie stosownych zezwoleń.  

2. Przedsiębiorca odbierający odpady zobligowany jest do prowadzenia selektywnego odbioru odpadów od 

właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali ich selektywną zbiórkę.  

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 winny być odbierane z częstotliwością określoną w rozdziale 

4 niniejszego regulaminu.  

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym w harmonogramie wystawić odpady 

zebrane selektywnie w miejscu wyznaczonym do tego celu, zapewniającym dogodny dojazd przedsiębiorcy do 

miejsca zbierania odpadów.  

5. Selektywnie zbierane odpady komunalne powinny być wolne od zanieczyszczeń (czyste) oraz zajmować 

jak najmniej miejsca. W celu uzyskania pożądanego efektu odpady przed wrzuceniem do worka należy umyć 

(przepłukać) i trwale zgnieść.  

§ 5. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, tj. z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 

bezpośrednio przy jej granicy, niezwłocznie po wystąpieniu opadów lub w miarę potrzeby, poprzez:  

a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,  

b) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu dopuszczone i nie działają 

szkodliwie na środowisko.  

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na własnej posesji pod 

warunkiem odprowadzania ścieków poprzez separator (odstojnik) do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego. Zabrania się odprowadzania ścieków bezpośrednio do gruntu lub wody.  
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3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:  

a) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na 

środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,  

b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,  

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.  

Rozdział 3. 
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 6. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

a) kosze na odpady komunalne na drogach publicznych o pojemności od 10 do 50 l;  

b) worki na zmieszane odpady komunalne w nieruchomościach o pojemności 100 l,  

c) kontenery na odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady ulegające biodegradacji,  

d) plastikowe pojemniki na zmieszane odpady komunalne o pojemności 120 l i 1100 l rozmieszczone na terenie 

całej gminy,  

e) specjalnie oznakowane worki o pojemności 100 l przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów;  

2. Pojemniki (worki) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb właściciela nieruchomości powinny mieć pojemność odpowiadającą co najmniej:  

a) dla nieruchomości zamieszkałych – 30 l na każdego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na 

każdą nieruchomość,  

b) dla szkół, przedszkoli i budynków użyteczności publicznej - 3 l na każdego ucznia i pracownika,  

c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m² pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal,  

d) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na każdy punkt,  

e) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,  

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l,  

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdą rozpoczęta dziesiątkę pracowników,  

h) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów itp.- 20 l na jedno łóżko,  

i) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na terenie działek rekreacyjnych - 30 l na każdego 

mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na każdą nieruchomość.  

§ 7. 1. Miejsca ustawienia pojemników powinny gwarantować dogodny dostęp (dojazd) dla pracowników 

przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.  

2. Na przystankach komunikacji publicznej kosze i pojemniki należy usytuować pod wiatą, a jeśli jej nie 

ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Kosze znajdujące się w miejscach publicznych nie są 

przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych 

i nieruchomościach nie zamieszkałych.  

§ 8. Ustala się następujące standardy utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym:  

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości,  

2) do pojemników należy wrzucać wyłącznie odpady do nich przeznaczone,  
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3) należy stosować pojemniki o określonej pojemności, stosownie do ilości zbieranych na nieruchomości 

odpadów, w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników,  

4) pojemniki winny być zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych oraz nie powinny być uszkodzone,  

5) okresowo pojemniki plastikowe winny być dezynfekowane poprzez poddawanie czyszczeniu preparatami 

usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,  

6) miejsca ustawienia pojemników należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie 

i uprzątanie.  

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 

dostosowana jest do ilości powstających na niej odpadów z tym, że:  

1) odpady niesegregowane (zmieszane):  

a) gromadzone w workach foliowych odbierane będą z nieruchomości raz w miesiącu w dniach kiedy 

dokonywana jest również zbiórka selektywna odpadów, z zastrzeżeniem, że dopuszcza się możliwość 

korzystania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i częściowo zamieszkałych 

z ogólnodostępnych pojemników jeśli stwierdzą oni, że miesięczny termin oczekiwania na odbiór 

odpadów jest w ich przypadku zbyt długi,  

b) gromadzone w pojemnikach plastikowych odbierane będą raz w tygodniu (zawsze w ten sam dzień 

tygodnia),  

c) gromadzone w koszach opróżniane będą w miarę ich zapełnienia, ale nie rzadziej jak 1 raz w tygodniu.  

2) odpady segregowane z papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz opakowania wielomateriałowe 

odbierane będą w terminach i na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 1,  

3) odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane w przydomowych kompostownikach, 

odbierane będą w terminach i na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 2,  

4) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, baterie 

i akumulatory) odbierane będą w terminach i na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 3,  

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów podjętych we własnym zakresie, 

odbierane będą w terminach i na zasadach określonych w § 4 ust. 1 pkt 4,  

6) przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory) odbierane będą w terminach i na zasadach 

określonych w § 4 ust. 1 pkt 5.  

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, częstotliwość 

pozbywania się odpadów jest taka sama jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych, przy czym dopuszcza 

się pozbywanie się odpadów częściej w zależności od potrzeb z uwzględnieniem warunków higieniczno-

sanitarnych.  

3. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo częstotliwość pozbywania się odpadów jest 

taka sama jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych.  

4. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego raz 

na tydzień, przy czym zarządzający terenem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 

i wysypywania się z nich odpadów.  

5. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami (np. handel obwoźny, 

stragany) są zobowiązani do pozbywania się odpadów codziennie.  

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości odpadów 

komunalnych w sposób obejmujący zbieranie odpadów w workach, pojemnikach oraz kontenerach 

i przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, lub poprzez oddawanie selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  
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2. Worki z odpadami komunalnymi należy wystawiać w miejsca, z których zostaną odebrane przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady, w dniu odbioru odpadów określonym w harmonogramie do godz.7:30, 

lub co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru.  

3. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, 

zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym regulaminie.  

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.  

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania określone w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego  

§ 12. 1. Przyjmuje się następujące cele w zakresie gospodarki odpadami z wybranych gałęzi gospodarki 

zawarte w Panie Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego:  

a) zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku,  

b) zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem,  

c) zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów w podziemnych wyrobiskach kopalni, w tym poprzez 

odzysk,  

d) objęcie do 1 lipca 2013 r., a najpóźniej do 2015 r., wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym 

systemem odbierania odpadów komunalnych,  

e) objęcie do 1 lipca 2013 r., a najpóźniej do 2015 r., wszystkich mieszkańców województwa systemem 

selektywnego zbierania odpadów,  

f) osiągnięcie do 16 lipca 2013 r. maksymalnie 50%, natomiast do 16 lipca 2020 r. maksymalnie 35% 

wskaźnika masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

g) osiągnięcie do końca 2014 r. max. 60% wskaźnika masy składowanych względem wytworzonych odpadów 

komunalnych,  

h) intensyfikacja ponownego wykorzystania i recyklingu odpadów, przynajmniej frakcji papieru, metalu 

i tworzyw sztucznych i szkła z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 

podobnych do odpadów z gospodarstw domowych do 2020 roku do poziomu 50% ich masy.  

2. W celu zachęcenia właścicieli nieruchomości do segregowania jak największej ilości odpadów (co 

w efekcie ma zapewnić sukcesywne osiąganie wskaźników segregacji określonych w ustawie i spełnienie 

wymogów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego), wprowadza się w gminie Uście 

Gorlickie wielostopniowy system opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegający na 

stopniowanym obniżaniu opłaty w zależności od uzyskanego stopnia segregacji, określanego indywidualnie dla 

każdego właściciela nieruchomości na podstawie systemu kodów kreskowych.  

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:  

a) sprawowania nad nimi nadzoru w miejscach publicznych, w taki sposób, aby nie powodowały zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludzi oraz dla innych zwierząt,  

b) przestrzegania regulaminów korzystania z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności 

regulaminów placów zabaw, kąpielisk oraz regulaminów korzystania z budynków użyteczności publicznej, 

w zakresie dotyczącym wprowadzania zwierząt,  
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c) sprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w miejscach publicznych poprzez wrzucenie 

ich do pojemników na odpady (obowiązek nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego),  

d) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.  

2. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, a psy należące do ras uznanych za 

agresywne lub mieszańce tych ras, dodatkowo muszą być prowadzone w kagańcu.  

3. Zwolnienie psa ze smyczy w miejscach publicznych jest możliwe pod tym warunkiem, że pies ma 

założony kaganiec, a właściciel lub opiekun sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. Zwolnienie psa ze 

smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce, gdy nieruchomość jest ogrodzona i zabezpieczona 

w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, 

odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.  

Rozdział 7. 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej jest możliwe pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno - 

epidemiologicznych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, określonych odrębnymi 

przepisami.  

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie 

ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren 

nieruchomości.  

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 

zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.  

4. Wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli nieczystości winny być gromadzone zgodnie ze 

stosownymi przepisami prawa w tym zakresie, a ich usuwanie nie powinno powodować zanieczyszczenia 

terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.  

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.  

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości w miarę 

wystąpienia takiej potrzeby.  

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu 

z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 

oraz termin jej przeprowadzenia w drodze zarządzenia.  

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe  

§ 16. Organem kontroli przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie przepisów jest Wójt Gminy 

Uście Gorlickie.  

§ 17. Regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Uście Gorlickie oraz 

w Biuletynie Informacji Publicznej gminy.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Uście Gorlickie  

Zbigniew Ludwin 
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