
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXIII/255/2013 

RADY GMINY TRZYCIĄŻ 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzyciąż  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2012 poz. 391), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu – Rada Gminy Trzyciąż uchwala co 

następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzyciąż.  

§ 2. Z dniem wejścia w życie uchwały, traci moc uchwała Nr XLIV/220/2006 z dnia 29 marca 2006 r., 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzyciąż.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż  
Lucjan Gajda 

 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lutego 2013 r.

Poz. 1115



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXXIII/255/2013   

Rady Gminy Trzyciąż   
z dnia 30 stycznia 2013 r.  

 

REGULAMIN  

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY TRZYCIĄŻ  

 
Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne.  

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzyciąż 
dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

a) prowadzenie we własnym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych,  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego;  

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;  

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;  

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej prowadzenia.  

Właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością;  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  

na terenach nieruchomości.  

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez  

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 3 urządzenia służące  do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym;  

2) prowadzenie zbiórki odpadów w sposób zgodny z przepisami niniejszego regulaminu.  
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2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem na terenie 

nieruchomości w pojemnikach na odpady lub w pojemnikach i workach , należy poddać sortowaniu w celu 

oddzielnego gromadzenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu  elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych akumulatorów i zużytych ogniw i baterii (przenośnych, samochodowych, 

przemysłowych), mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

zużytych opon, odpadów zielonych oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nadających 

się do odzysku i przygotować do transportu, do miejsc dalszego odzysku lub unieszkodliwiania.  

3. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.  

4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania 

(np. makulatura, butelki PET, szkło, odpady ulegające biodegradacji) nie należy umieszczać w pojemnikach, 

tylko w odrębnie przeznaczonych do tego celu workach.  

5. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna), odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 

metale należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, wyłącznie w miejscu do tego 

wyznaczonym przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

6. Chemikalia (np. farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin) i opony wydzielone z odpadów 

komunalnych powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy przekazywać do punktów zbiórki 

wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

7. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty 

sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu) lub dostarczać do punktów zbiórki wskazanych przez prowadzącego 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

8. Przenośne, samochodowe lub przemysłowe zużyte akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne należy 

umieszczać w specjalnych pojemnikach (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów), lub 

przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną baterii, albo do punktów zbiórki 

wskazanych przez prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

9. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub 

w innych wskazanych do tego celu miejscach.  

10. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane 

procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być 
zbierane w worki przystosowane do tego celu i usuwane zgodnie z harmonogramem wywozu prowadzącego 

działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.  

11. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne, śniegu, logu, gruzu budowlanego, 

gorącego żużla i popiołu, substancji żrących, wybuchowych  oraz odpadów przemysłowych medycznych 

i weterynaryjnych.  

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez:  

1. przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia:  

1) wejścia w życie regulaminu, przy sieci istniejącej, nie jest to obowiązkowe do nieruchomości jeżeli są one  

wyposażone w oczyszczalnie przydomową;  

2) przekazania do eksploatacji sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej 

wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych 

przepisach,  

2. gromadzenie, przy braku sieci kanalizacyjnej, nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub 

oczyszczania ich poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, 

mają obowiązek:  

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób 

zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących 

zanieczyścić piasek;  
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2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt 1 tabliczki informującej 

o zakazie wprowadzania zwierząt oraz informacji o zarządcy wraz z numerem telefonu;  

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub 

każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi 

zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;  

4) odrestaurowywanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.  

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania 

znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym 

stanie technicznym.  

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego polegającego na:  

1) uprzątaniu niezwłocznie po opadach atmosferycznych powstałego: błota, śniegu, lodu z powierzchni 

chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika) oraz posypanie piaskiem chodnika;  

2) złożeniu na skraju chodnika uprzątniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w taki sposób by nie 

spowodować zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;  

3) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po zabiegach 

związanych z zimowym utrzymaniem dróg.  

4) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości.  

§ 6. 1. Dopuszcza się mycie samochodów poza myjniami, w sposób nie zagrażający zanieczyszczeniu 

środowiska.  

§ 7. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zabrania się napraw pojazdów samochodowych 

oraz prowadzenia robót blacharsko-lakierniczych za wyjątkiem drobnych napraw awaryjnych.  

2. Drobne naprawy poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko za 

zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 

a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.  

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.  

§ 8. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza 

się pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci.  

§ 9. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki 

oraz worki z folii polietylenowej.  

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne  

o pojemności od 0,035 m
3
.  

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 0,12 m
3
 na jedną posesję,  

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o objętości 0,12 m
3
 na rodzinę, dopuszcza się 

ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m
3
 lub FL 2,5 m

3
,  

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli urządzenie o pojemności 0,12 m
3
 na każdych czterdzieścioro 

uczniów i pracowników,  

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 0,12 m
3
 na lokal,  

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

i socjalnych – pojemnik 0,12 m
3
 na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik 0,12 m

3
 na 

zakład,  
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2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do 

tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniających następujące normy:  

1) białych, z przeznaczeniem na makulaturę 120 l,  

2) żółtych, z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 120 l,  

3) niebieskich, z przeznaczeniem na szkło 120 l,  

4) zielonych, z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji 120 l.  

§ 11. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich 

użytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób nie 

powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.  

2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu 

przed posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych 

oraz pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
wody i błota.  

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych  

i nieczystości ciekłych z obszaru nieruchomości  
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 12. 1. Stałe odpady powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego systematycznie w terminach wyznaczonych przez prowadzącego działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 5-9 powinny być usuwane z terenu nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do użytku publicznego systematycznie w terminach wyznaczonych przez 

prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, raz na rok.  

3. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie 

nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni 

ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej niż raz do roku.  

§ 13. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja 

i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych 

odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika 

bezodpływowego.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki  

odpadami.  

§ 14. 1. Rada Gminy podejmie działania związane z zapewnianiem warunków ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  

a) do dnia 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji,  

b) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji - w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, realizują przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenie na 

odbiór odpadów z terenu Gminy.  
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§ 15. Rada Gminy podejmie działania, obejmujące:  

1. objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 

100% mieszkańców gminy,  

2. zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 

składowanie,  

3. zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,  

4. upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na obszarze 

całej gminy,  

5. całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.  

§ 16. 1. Spalanie suchych odpadów roślinnych poza instalacjami i urządzeniami do tego służącymi, 

pochodzących z zabiegów pielęgnacyjnych i upraw nie może naruszać odrębnych przepisów w tym zakresie.  

2. Czynności związane ze spalaniem mogą być prowadzone w miejscu i czasie, w którym nie powodują 
uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości oraz właścicieli i mieszkańców nieruchomości sąsiednich.  

§ 17. 1. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na odbiór 

nieczystości z terenu nieruchomości.  

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1. Wójt wydaje z urzędu decyzję, w której ustala:  

1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych,  

2) wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem odpowiednich stawek,  

3) terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 2),  

4) sposób i terminy udostępniania urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. Decyzji nadaje się rygor 

natychmiastowej wykonalności. Decyzja jest wydawana na okres 1 roku. Decyzja ulega przedłużeniu 

w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na 

co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, umowy, w której termin rozpoczęcia 

wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.  

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających  

na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością  
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych  

do wspólnego użytku.  

§ 18. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej 

opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie 

znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym 

samodzielne wydostanie się z niego.  

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt 
w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 

nieruchomościach.  

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 

wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

§ 19. 1. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy 

należące do rasy psów uznawanych za agresywne  mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.  
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2. W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomości przez właściciela 

nieruchomości zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, 

placówek handlowych lub gastronomicznych.  

§ 20. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na terenach 

użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.  

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach  

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu  
ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych  

nieruchomościach.  

§ 21. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:  

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy 

z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r.  poz. 391).  

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.  

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 

prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.  

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany :  

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,  

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,  

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki 

pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.  

Rozdział 8. 
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.  

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w razie potrzeby, nie rzadziej 

jednak niż raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.  

2. Deratyzację przeprowadza się środkami dostępnymi w handlu w sposób zgodny z zaleceniami 

producenta.  

3. Miejsca wyłożenia środków deratyzacyjnych powinny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem 

osób trzecich  

§ 23. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy 

Trzyciąż, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi w zarządzeniu obszary 

podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.  

§ 24. 1. Koszt przeprowadzenia deratyzacji ponosi właściciel nieruchomości.  

2. Właściciel nieruchomości umożliwia przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu i skuteczności 

działań deratyzacyjnych.  

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe  

§ 25. 1. Właściciele nieruchomości i zwierząt mają obowiązek okazania dokumentów dotyczących wywozu 

odpadów bądź też nieczystości ciekłych, jak też innych dokumentów poświadczających realizację zapisów 

wymienionych w powyższej uchwale oraz umożliwić wstęp na teren nieruchomości w celu skontrolowania 

przestrzegania niniejszej uchwały uprawnionym instytucjom bądź osobom upoważnionym przez Wójta Gminy 

Trzyciąż.  
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2. W przypadku nie udokumentowania przez właściciela nieruchomości korzystania z usług w zakresie 

zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych oraz ciekłych, Wójt Gminy przejmuje 

w trybie zastępczym wykonywanie wyżej wymienionego obowiązku, a kosztami zostanie obciążony właściciel 

nieruchomości.  

3. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszych szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Trzyciąż sprawuje Wójt Gminy Trzyciąż.  

4. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym regulaminie podlega karze określonej w art. 10 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. karze grzywny.  

5. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy Trzyciąż można 

zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Środowiska i Zarządzania Kryzysowego, tel. 12 389-40-01 wew.16 oraz na 

adres poczty elektronicznej: trzyciaz@ug.pl;  

6. Urząd Gminy w Trzyciążu będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy 

mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarnohigienicznego 

i estetycznego gminy.   

 Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż  
Lucjan Gajda 
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