
UCHWAŁA NR XIX/137/16
RADY GMINY GILOWICE

z dnia 25 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice

Na podstawie art..18 ust.2 pkt 15 oraz 40 ust.1, art.41 ust.1,art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2016 poz. 446) oraz art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 poz 250)

Rada Gminy Gilowice uchwala:

§ 1. Ustala się, iż załącznik określony w §1 Uchwały Nr XVII/122/16 Rady Gminy Gilowice z dnia 
29 lutego 2016r w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice 
w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gilowice” otrzymuje brzmienie, jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Ireneusz Jędrysek

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 maja 2016 r.

Poz. 2757
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Zał�cznik do Uchwały  

Rady Gminy Gilowice 

Nr  XIX/137/16 
          z dnia 25 kwietnia 2016r. 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Regulamin okre�la szczegółowe zasady utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Gminy Gilowice 
dotycz�ce wymaga� w zakresie utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie nieruchomo�ci 
obejmuj�cych:  

1) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób 
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zu�yte 
baterie i akumulatory, zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zu�yte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowi�ce odpady komunalne, a tak�e odpadów komunalnych okre�lonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 4a ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz�dku w gminach, 

2) uprz�tanie błota, �niegu, lodu i innych zanieczyszcze� z cz��ci nieruchomo�ci słu��cych do 
u�ytku publicznego; 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
4) rodzaj i minimaln� pojemno�� pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porz�dkowym i technicznym, przy uwzgl�dnieniu: 

a) �redniej ilo�ci odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
b�d� w innych �ródłach, 

b) liczby osób korzystaj�cych z tych pojemników; 
5) cz�stotliwo�� i sposób pozbywania si� odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciekłych  

z terenu nieruchomo�ci oraz z terenów przeznaczonych do u�ytku publicznego; 
6) innych wymaga� wynikaj�cych z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
7) obowi�zki osób utrzymuj�cych zwierz�ta domowe, maj�cych na celu ochron� przed 

zagro�eniem lub uci��liwo�ci� dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego u�ytku; 

8) wymaga� utrzymywania zwierz�t gospodarskich na terenach wył�czonych z produkcji 
rolniczej, w tym tak�e zakazu ich utrzymywania na okre�lonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomo�ciach; 

9) wyznaczania obszarów podlegaj�cych obowi�zkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

§ 2. 

   1. Ilekro� w Regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie - nale�y przez to rozumie� ustaw� z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci 
i porz�dku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) ; 

2) wła�cicielach nieruchomo�ci – rozumie si� przez to tak�e współwła�cicieli, u�ytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadaj�ce nieruchomo�ci w zarz�dzie lub 
u�ytkowaniu, a tak�e inne podmioty władaj�ce nieruchomo�ci�;  

a) na terenie budowy wykonywanie obowi�zków wła�ciciela nieruchomo�ci nale�y do wykonawcy 
robót budowlanych;  
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b) na drogach publicznych obowi�zki utrzymania czysto�ci i porz�dku, pozbywania si� błota, 
�niegu, lodu i innych zanieczyszcze� uprz�tni�tych z chodników przez wła�cicieli 
nieruchomo�ci przyległych do drogi publicznej nale�y do zarz�dcy dróg;  

3) nieruchomo�� niezamieszkała – rozumie si� inne nieruchomo�ci ni� zamieszkałe oraz 
nieruchomo�ci u�ytku publicznego, podmioty gospodarcze, przedsi�biorstwa, domki letniskowe 
itp. znajduj�ce si� na terenie Gminy Gilowice;  

4) odpadach komunalnych – nale�y przez to rozumie� odpady powstaj�ce w gospodarstwach 
domowych, a tak�e odpady nie zawieraj�ce odpadów niebezpiecznych pochodz�ce od innych 
wytwórców odpadów, które ze wzgl�du na swój charakter lub skład s� podobne do odpadów 
powstaj�cych w gospodarstwach domowych;  

5) odpadach wielkogabarytowych - nale�y przez to rozumie� odpady, powstaj�ce  
w gospodarstwach domowych, które nawet po rozdrobnieniu ze wzgl�du na swoje rozmiary, mas�
lub obowi�zuj�ce w tym zakresie przepisy, nie mog� by� swobodnie umieszczane w typowych 
pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble, sprz�t gospodarstwa domowego, w tym 
zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, wymienione drzwi, kabiny prysznicowe, toalety, materace 
itp.;  

6) odpadach zielonych – zgodnie z tre�ci� art.3 ust. 3 pkt 8 ustawy o odpadach, rozumie si� przez to 
stanowi�ce cz��ci ro�lin, odpady komunalne pochodz�ce z piel�gnacji terenów zieleni oraz 
targowisk, z wyj�tkiem odpadów pochodz�cych z czyszczenia ulic i placów;  

7) odpadach opakowaniowych - nale�y przez to rozumie� opakowania z papieru i tektury, 
opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, 
opakowania z blachy stalowej i aluminium, wymienionych w KPGO po�ród strumieni składaj�cych 
si� na odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust.3 pkt1 ustawy o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych;  

8) odpadach budowlano – remontowych - rozumie si� przez to frakcj� odpadów pochodz�cych 
z remontów, rozbiórek lub budowy obiektów budowlanych;  

9) odpadach niebezpiecznych - rozumie si� przez to frakcj� odpadów niebezpiecznych  
w rozumieniu ustawy o odpadach, wytwarzane w gospodarstwach domowych, np.: baterie, 
akumulatory, �wietlówki, resztki: farb, lakierów, rozpuszczalników, �rodków do impregnacji 
drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowa� po �rodkach ochrony ro�lin 
i nawozach oraz opakowania po aerozolach;  

10) nieczysto�ciach ciekłych – rozumie si� przez to �cieki gromadzone przej�ciowo  
w zbiornikach bezodpływowych;  

11) stacjach zlewnych – rozumie si� przez to instalacje i urz�dzenia zlokalizowane przy kolektorach 
sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach �cieków słu��ce do przyjmowania nieczysto�ci 
ciekłych dowo�onych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;  

12) zbiornikach bezodpływowych – rozumie si� przez to instalacje i urz�dzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczysto�ci ciekłych w miejscu ich powstawania;  

13) Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) – nale�y rozumie�  
w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci  
i porz�dku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250) z tym, �e punkty te mog� by� stacjonarne 
i mobilne;  

14) harmonogramie – nale�y przez to rozumie� terminarz odbioru przez Wykonawc� odpadów 
komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomo�ci;  

15) przedsi�biorcy – podmiot realizuj�cy zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od 
wła�cicieli nieruchomo�ci oraz prowadz�cy działalno�� w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, 
na któr� konieczne jest uzyskanie zezwolenia;  

16) chodniku – za chodnik uznaje si� wydzielon� cz��� drogi publicznej słu��c� dla ruchu pieszego 
poło�on� bezpo�rednio przy granicy nieruchomo�ci;  

17) zwierz�tach domowych – rozumie si� przez to zwierz�ta tradycyjnie przebywaj�ce wraz  
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 
w charakterze jego towarzysza (art. 4 ust. 17 ustawy z 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);  
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18) zwierz�tach bezdomnych - rozumie si� przez to zwierz�ta domowe lub gospodarskie, które 
uciekły, zabł�kały si� lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma mo�liwo�ci ustalenia ich 
wła�ciciela lub innej osoby, pod której opiek� trwale dot�d pozostawały (art. 4 ust. 16  ustawy z 21 
sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz�t (Dz. U. z 2013 r. poz. 856);  

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie nieruchomo�ci 

§ 3 

1. Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do utrzymania na terenie ich nieruchomo�ci nale�ytej 
czysto�ci i porz�dku oraz nale�ytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez: 

1) wyposa�enie nieruchomo�ci w pojemniki słu��ce do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz�dkowym i technicznym, 
2) zbieranie i pozbywanie si� powstałych na terenie nieruchomo�ci odpadów komunalnych oraz 
nieczysto�ci ciekłych zgodnie z zasadami okre�lonymi w niniejszym Regulaminie; 

3) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, powstałych na terenie nieruchomo�ci, 
korzystaj�c z oznakowanych do tego celu pojemników lub worków, wg frakcji, jak ni�ej: 

a) papier i tektura 
b) szkło bezbarwne i kolorowe, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) metale, 
e) �u�le i popioły pochodz�ce z kotłów c.o., 
f) tekstylia, 
g) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 
h) przeterminowane leki i chemikalia, 
i) zu�yte baterie i akumulatory, 
j) zu�yte �wietlówki, 
k) zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny, 
l) zu�yte meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
m)  odpady rozbiórkowe i budowlane, 
n) zu�yte opony, 
o) odpady kuchenne, odpady ulegaj�ce biodegradacji oraz odpady zielone. 

2. Powstaj�ce na terenie nieruchomo�ci odpady komunalne, w tym powstaj�ce w gospodarstwach 
domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach lub workach na odpady na terenie 
nieruchomo�ci, nale�y podda� segregacji z zastrze�eniem zasad okre�lonych w § 8 niniejszego 
Regulaminu. Przyjmuje si� kontynuacj� sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
poprzez: 

a) zbieranie selektywne u �ródła w zabudowie jednorodzinnej, 

b) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz miejsca zbiórki zu�ytego sprz�tu 
elektrycznego i elektronicznego. 

3. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadaj�ce si� do odzysku i dalszego 
wykorzystania (surowce wtórne typu papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i 
kolorowe) nale�y umieszcza� odr�bnie w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie 
workach lub pojemnikach. 

4. Zabrania si� umieszczania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach 
lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych oraz odpadów innych ni�
rodzaj frakcji opisanej na worku / pojemniku. 
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5. Na terenach nieruchomo�ci o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne i odpady zielone mo�na 
podda� procesowi kompostowania z przeznaczeniem do wykorzystania powstałego kompostu na 
potrzeby własne. 

6. Odpady ro�linne powstaj�ce na terenie nieruchomo�ci w wyniku piel�gnacji zieleni (usuni�te 
chwasty, wygrabione li�cie, skoszona trawa, wyci�te gał�zie drzew, przyci�te krzewy), w przypadku 
braku mo�liwo�ci ich kompostowania na miejscu przez wła�ciciela nieruchomo�ci, podlegaj�
segregacji z zastrze�eniem zasad post�powania z tymi odpadami okre�lonymi w § 8 niniejszego 
Regulaminu. 

7. Odpady niebezpieczne znajduj�ce si� w odpadach komunalnych gospodarstw domowych (baterie, 
akumulatory, lakiery, farby, �wietlówki, przeterminowane leki) nale�y wydziela� z powstaj�cych 
odpadów komunalnych z zachowaniem zasad post�powania z tymi odpadami okre�lonymi w § 8 
niniejszego Regulaminu. 

8. Odpady wielkogabarytowe (meble, wymienione drzwi, okna itp.) nale�y gromadzi� odr�bnie od 
pozostałych odpadów komunalnych z zastrze�eniem zasad post�powania z tymi odpadami 
okre�lonymi w § 8 niniejszego Regulaminu. 

9. Odpady z remontów nieruchomo�ci nale�y gromadzi� odr�bnie od pozostałych odpadów 
komunalnych z zastrze�eniem zasad post�powania z tymi odpadami okre�lonymi w § 8 niniejszego 
Regulaminu. 

10. Uprz�tanie błota, �niegu, lodu i innych zanieczyszcze� z cz��ci nieruchomo�ci słu��cych do 
u�ytku publicznego powinno nast�pi� w sposób nie powoduj�cy zakłóce� w ruchu pieszych i 
pojazdów, a tak�e uci��liwo�ci i zagro�e� dla innych u�ytkowników. 

11. Uprz�tanie błota, �niegu, lodu i innych zanieczyszcze� z cz��ci nieruchomo�ci słu��cych do 
u�ytku publicznego nie mo�e powodowa� uszkodze� nawierzchni utwardzonych cz��ci 
nieruchomo�ci. 

12. Błoto, �nieg, lód i inne zanieczyszczenia uprz�tni�te z przystanków komunikacyjnych oraz dróg 
publicznych nale�y gromadzi� poza terenem przystanku komunikacyjnego lub drogi publicznej w 
sposób nie utrudniaj�cy zatrzymywania si� pojazdów oraz wsiadania i wysiadania pasa�erów. 

13. Wła�ciciele nieruchomo�ci s� zobowi�zani do bezzwłocznego usuwania sopli lodowych i nawisów 
�niegu z dachów, rynien, gzymsów i innych cz��ci budynków, w taki sposób, aby nie spowodowa�
zagro�enia bezpiecze�stwa ludzi lub mienia. 

14. Wła�ciciele nieruchomo�ci s� zobowi�zani do systematycznego sprz�tania terenu nieruchomo�ci, 
a w szczególno�ci doj�� do budynków oraz miejsc gromadzenia odpadów oraz utrzymania 
nieruchomo�ci w stanie nale�ytej czysto�ci, porz�dku i estetyki. 

15. Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do utrzymywania nieruchomo�ci niezabudowanych w 
stanie wolnym od zachwaszcze�. 

16. Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do utrzymania w stanie nie utrudniaj�cym 
bezpiecznego korzystania z pasa drogowego nieruchomo�ci zadrzewionych, poło�onych wzdłu�
ci�gów komunikacyjnych. 

17. Wła�ciciele nieruchomo�ci, na których dopuszczone jest utrzymywanie zwierz�t gospodarskich 
zobowi�zani s� do gromadzenia obornika oraz innych odchodów zwierz�cych w sposób nie 
powoduj�cy uci��liwo�ci dla nieruchomo�ci s�siednich oraz pod warunkiem przestrzegania przepisów 
odr�bnych w tym zakresie.   

18. Wła�ciciele nieruchomo�ci s� zobowi�zani do przekazywania zebranych selektywnie surowców 
wtórnych i zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych przedsi�biorcy, uprawnionemu 
do �wiadczenia usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gilowice, w terminach 
wyznaczonych harmonogramem odbioru odpadów komunalnych zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 
8 niniejszego Regulaminu. 
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19. Wła�ciciele nieruchomo�ci s� zobowi�zani do pozbywania si� pozostałych wytworzonych na 
nieruchomo�ci odpadów komunalnych zgodnie z zasadami okre�lonymi w § 8 niniejszego 
Regulaminu. 

20. Je�eli miejscem opró�niania pojemników na odpady stałe nie jest miejsce ich ustawienia, to 
zachowanie porz�dku i czysto�ci w takim miejscu nale�y do przedsi�biorcy odbieraj�cego odpady 
stałe. 

21. W przypadku nieterminowego wywozu odpadów, co spowodowało nadmierne ich nagromadzenie 
równie� poza pojemnikami, uprz�tni�cie miejsca ustawienia pojemników nale� do przedsi�biorcy 
odbieraj�cego odpady komunalne. 

§ 4 

1. Mycie pojazdów samochodowych powinno odbywa� si� na przystosowanych do tego celu myjniach, 
przy czym dopuszcza si� mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomo�ci pod warunkiem 
dokonywania tych czynno�ci na wydzielonych, utwardzonych cz��ciach nieruchomo�ci oraz przy 
u�yciu �rodków ulegaj�cych biodegradacji oraz z zastrze�eniem, i� powstaj�ce �cieki gromadzone 
b�d� w sposób umo�liwiaj�cy ich usuni�cie zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. �cieki 
powstałe w wyniku mycia nadwozi pojazdów samochodowych nie mog� by� odprowadzane 
bezpo�rednio do zbiorników i cieków wodnych lub do ziemi.  

2. Naprawy pojazdów samochodowych powinny odbywa� si� w uprawnionych warsztatach 
naprawczych, przy czym dopuszcza si� przeprowadzanie drobnych napraw pojazdów 
samochodowych poza warsztatami, na terenie nieruchomo�ci, pod warunkiem, �e wykonywane 
naprawy nie b�d� uci��liwe dla s�siednich nieruchomo�ci, a powstaj�ce odpady b�d� gromadzone w 
sposób umo�liwiaj�cy ich usuni�cie zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemno�� pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania 
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz�dkowym i 
technicznym. 

§ 5 

1. Wła�ciciel nieruchomo�ci lub cz��ci nieruchomo�ci, na której zamieszkuj� mieszka�cy, ma 
obowi�zek wyposa�y� nieruchomo�� w szczelne, zamykane, o odpowiedniej wytrzymało�ci 
mechanicznej, odpowiadaj�ce obowi�zuj�cym normom pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych, o pojemno�ciach zapewniaj�cych zbieranie wszystkich odpadów z terenu 
nieruchomo�ci przez okres mi�dzy kolejnymi wywozami, jednak nie mniejszych ni� 120 litrów.  

2. Przy okre�laniu miejsc usytuowania pojemników wła�ciciel nieruchomo�ci zobowi�zany jest 
uwzgl�dnia� przepisy prawa budowlanego oraz gwarantowa� dost�p dla pracowników przedsi�biorcy 
odbieraj�cego odpady.  

3. W przypadku, gdy niemo�liwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca dla usytuowania 
pojemników na terenie własnej nieruchomo�ci, wła�ciciel zobowi�zany jest do ich ustawienia na 
terenie innej nieruchomo�ci, za zgod� jej wła�ciciela i na zasadach z nim uzgodnionych.  
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4. W dniu wywozu odpadów wła�ciciel nieruchomo�ci zobowi�zany jest do wystawienia odpadów 
przed nieruchomo��, w miejscu łatwo dost�pnym, w sposób umo�liwiaj�cy ich odbiór przez 
uprawniony podmiot. 

5. Dopuszcza si� wjazd na teren nieruchomo�ci pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru 
odpadów komunalnych zgromadzonych w pojemnikach lub kontenerach pod warunkiem wyra�enia 
pisemnej zgody wła�ciciela nieruchomo�ci.  

§ 6 

1. Okre�la si� rodzaje i minimaln� wielko�� pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na drogach publicznych:  

1. Przyjmuje si�, �e do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomo�ci oraz na 
drogach publicznych w obr�bie Gminy Gilowice stosowa� nale�y: 

a) worki foliowe o pojemno�ci: 60 l, 80 l , 110l, 120 l, 240 l,  
b) pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe odpowiadaj�ce polskim normom PN-

EN 840-1 o pojemno�ci: 120 l, 140 l,240 l,1100l,
c) kontenery odpowiadaj�ce polskim normom PN-EN 840 pojemno�ci: 1,5 m ³, 5m ³, 7 

m³,
d) kosze uliczne odpowiadaj�ce polskim normom o pojemno�ci od 25 litrów do 60 

litrów 

przy zachowaniu zasad jak ni�ej:

1) ustala si�, �e do zbierania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych 
powinno si� stosowa� pojemniki o pojemno�ci: 120l, 240 l lub 1100 l, kontenery o 
pojemno�ci 1,5 m ³, 5m ³, 7 m³ lub worki o pojemno�ci: 110l, 120l, 240l. 
2) ustala si�, �e do zbierania surowców wtórnych powinno si� stosowa� pojemniki o 
pojemno�ci: 120l, 240 l, 700 l, 1100 l, kontenery o pojemno�ci 1,5 m ³, 5m ³, 7 m³ lub
worki o pojemno�ci: 60l, 80l, 120l, 240l.
3) ustala si�, �e do zbierania bioodpadów powinno si� stosowa� pojemniki o pojemno�ci:
120 l, 140 l, 240 l, 1100 l, 
4) ustala si�, �e do zbierania �u�lu i popiołów pochodz�cych z kotłów c.o.  powinno 
si� stosowa� pojemniki o pojemno�ci: 110l, 120 l, 240 l, 1100 l, kontenery o pojemno�ci:
5m ³, 7 m³ lub worków o pojemno�ci: 110 l. 

2. Worki do zbierania odpadów komunalnych musz� spełnia� nast�puj�ce wymagania:

a. by� wykonane z tworzywa o wytrzymało�ci nie mniejszej ni� dla tworzywa LDPE 
o grubo�ci minimum 0,02 mm; 

b. wygl�da� estetycznie, by� trwale i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie maj�
by� do nich zbierane. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny wygl�da� estetycznie, by� trwale i 
czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie maj� by� w nich zbierane, powinny by� szczelne i 
posiada� szczelnie zamykaj�ce klapy oraz by� przystosowane do odbioru mechanicznego 
odpadów (wyposa�one w grzebieniowe mechanizmy załadowcze). 

4. Kontenery do zbierania odpadów komunalnych powinny wygl�da� estetycznie, by� trwale i 
czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie maj� by� w nich zbierane, powinny by� szczelne i 
posiada� szczelnie zamykaj�ce klapy oraz by� przystosowane do odbioru mechanicznego 
odpadów (załadunku hakowego, bramowego lub hakowo-bramowego). 

5. Kosze uliczne powinny by� estetyczne, trwałe, szczelne, usytuowane w centralnych rejonach 
miejscowo�ci, ze wzgl�du zwi�kszon� koncentracj� ludno�ci, w ilo�ci odpowiadaj�cej 
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zapotrzebowaniu w danym rejonie. Powinny by� posadowione w widocznych, łatwo dost�pnych 
miejscach: wzdłu� ci�gów pieszych, przy przystankach autobusowych, placach zabaw lub przy 
obiektach u�yteczno�ci publicznej.  

6.  Wła�ciciel nieruchomo�ci, na której zamieszkuj� mieszka�cy, przy jej wyposa�aniu  
       w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzgl�dnia indywidualne 

       potrzeby oraz:   

1) �redni� ilo�� odpadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
przypadaj�c� na 1 mieszka�ca na poziomie 30 l tygodniowo przy selektywnym zbieraniu 
odpadów komunalnych oraz 50 l tygodniowo przy braku prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów,  

2) liczb� osób korzystaj�cych z pojemników, stanowi�cych wyposa�enie nieruchomo�ci,  

3) cz�stotliwo�� pozbywania si� odpadów komunalnych z terenu nieruchomo�ci.  

 7. Wła�ciciel nieruchomo�ci, na której nie zamieszkuj� mieszka�cy, a powstaj� odpady komunalne, 
przy jej wyposa�aniu w pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, uwzgl�dnia 
�redni� tygodniow� ilo�� odpadów komunalnych wytwarzanych w innych �ródłach wynosz�c�:  

1) w szkołach wszelkiego typu – 3 l na ka�dego ucznia, studenta i pracownika,  

2) w �łobkach i przedszkolach – 3 l na ka�de dziecko i pracownika,  

3) w lokalach handlowych – 50 l na ka�de 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu,  

4) w lokalach gastronomicznych – 20 l na ka�de miejsce konsumpcyjne,  

5) zakładach rzemie�lniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszcze� biurowych 
i socjalnych – 120 l na 10 pracowników, 

6) na terenie nieruchomo�ci słu��cych do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych (domki letniskowe 
itp.) – 30 l na ka�d� nieruchomo��. 

  8. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porz�dkowym i technicznym     
wła�ciciel nieruchomo�ci realizuje poprzez:  

1) wrzucanie odpadów do pojemników o okre�lonym przeznaczeniu zgodnie z ich przeznaczeniem,  

2) domykanie pojemników wyposa�onych w klapy w celu zabezpieczenia przed dost�pem wód 
opadowych,  

3) prowadzenie okresowych dezynfekcji pojemników,  

4) niedopuszczanie do przeci��ania pojemników, 

5) utrzymywanie pojemników w nale�ytym stanie technicznym, zapewniaj�cym prawidłowe 
gromadzenie oraz odbiór odpadów komunalnych. 

9. Na drogach i w miejscach publicznych odpady gromadzi si� w koszach ulicznych. Zabrania si�
wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodz�cych z gospodarstw domowych oraz b�d�cych 
wynikiem prowadzenia działalno�ci handlowej, produkcyjnej b�d� usługowej.  
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§ 7  

1. Wła�ciciel nieruchomo�ci zobowi�zany jest do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, nale�y gromadzi� w nast�puj�cy 
sposób:  

1) surowce wtórne (odpady opakowaniowe) nale�y zbiera� do oznakowanych worków dostarczonych 
bezpłatnie przez podmiot odbieraj�cy odpady komunalne lub do pojemników wła�ciciela 
nieruchomo�ci, z zachowaniem zasad jak ni�ej: 

- worek w kolorze �ółtym transparentnym z napisem „SUROWCE WTÓRNE – 
PLASTIK,MAKULATURA,METAL” lub pojemnik - przeznaczony jest do zbierania opakowa�
plastikowych, butelek typu PET, plastikowych opakowa� po produktach spo�ywczych, art. 
gospodarstwa domowego, doniczek plastikowych, reklamówek, woreczków foliowych, papieru, tektury, 
gazet, ksi��ek, kartonów, torb i worków papierowych, kartoników po sokach i napojach, metali, puszek 
po konserwach, po napojach, drobnego złomu metali kolorowych itp. Zaleca si� zbieranie odpadów 
papieru i tektury w odr�bnym worku. 

- worek w kolorze białym transparentnym z napisem „SUROWCE WTÓRNE – SZKŁO” lub pojemnik – 
przeznaczony jest do zbierania opakowa� szklanych tj. butelek, słoików itp., wykonanych zarówno ze 
szkła białego jak i kolorowego.  

2) niesegregowane odpady komunalne (odpady zmieszane) nale�y zbiera� do oznakowanych 
worków w kolorze czarnym dostarczonych bezpłatnie przez podmiot odbieraj�cy odpady komunalne 
lub do pojemników wła�ciciela nieruchomo�ci.  

3) bioodpady tj. ulegaj�ce biodegradacji odpady spo�ywcze i kuchenne, pochodz�ce z gospodarstw 

domowych, powinny by� zagospodarowane przez wła�ciciela nieruchomo�ci we własnym zakresie, 
poprzez kompostowanie i skarmianie zwierz�t gospodarskich, w sposób nie powoduj�cy uci��liwo�ci 
dla otoczenia lub przekazane przedsi�biorcy, uprawnionemu do �wiadczenia usług odbioru odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Gilowice lub dostarczone przez wła�ciciela nieruchomo�ci, we 
własnym zakresie, do wskazanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

4) odpady zielone tj. odpady komunalne stanowi�ce cz��ci ro�lin pochodz�cych z piel�gnacji 
terenów zielonych i ogrodów przydomowych (trawa, li�cie, gał�zie, chwasty itp.) powinny by�
zagospodarowane przez wła�ciciela nieruchomo�ci we własnym zakresie, poprzez kompostowanie i 
skarmianie zwierz�t gospodarskich, w sposób nie powoduj�cy uci��liwo�ci dla otoczenia lub zosta�
dostarczone przez wła�ciciela nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

5) zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny powinien by� przekazany przedsi�biorcy, 
uprawnionemu do �wiadczenia usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gilowice, w 
ramach akcji wspomagaj�cej system odbioru odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci 
(zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w 
roku) lub dostarczony przez wła�ciciela nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazany uprawnionemu podmiotowi zbieraj�cemu 
zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny pochodz�cy z gospodarstw domowych, o których mowa w 
przepisach odr�bnych. 

6) zu�yte opony, odpady wielkogabarytowe powinny by� przekazane przedsi�biorcy, 
uprawnionemu do �wiadczenia usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gilowice, w 
ramach akcji wspomagaj�cej system odbioru odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci 
(zbiórka odpadów wielkogabarytowych i zu�ytego sprz�tu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w 
roku) lub dostarczony przez wła�ciciela nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
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7) zu�yte baterie i akumulatory mo�na zwróci� bezpłatnie do punków ich zbierania lub nale�y je 
gromadzi� w oddzielnych workach lub pojemnikach w celu dostarczenia przez wła�ciciela 
nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.  

8) zu�yte �wietlówki nale�y przechowywa� w szczelnych opakowaniach kartonowych a nast�pnie 
dostarczy�, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.  

9) chemikalia, �rodki ochrony ro�lin, opakowania po substancjach niebezpiecznych, farbach
itp. nale�y gromadzi� oddzielnie w szczelnych pojemnikach, aby nie dopu�ci� do zanieczyszczenia 
tymi odpadami wód powierzchniowych i podziemnych oraz ziemi –powinny zosta� dostarczone przez 
wła�ciciela nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych.  

10) przeterminowane leki nale�y odda� do specjalnych konfiskatorów, znajduj�cych si� na terenie 
O�rodków Zdrowia, w obr�bie Gminy Gilowice lub dostarczy�, we własnym zakresie, do wskazanego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

11) tekstylia tj. zu�yta odzie�, obuwie, dywaniki, kołdry itp. powinny by� dostarczone przez wła�ciciela 
nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych.  

12) �u�le i popioły pochodz�ce z kotłów c.o. nale�y gromadzi� w odpowiednich pojemnikach lub 
workach i przekaza� w wyznaczonych harmonogramem terminach przedsi�biorcy, uprawnionemu do 
�wiadczenia usług odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Gilowice lub dostarczy�, we 
własnym zakresie, do wskazanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

13) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodz�ce z gospodarstwa domowego powinny by�
dostarczone przez wła�ciciela nieruchomo�ci, we własnym zakresie, do wskazanego Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

14) Wła�ciciele nieruchomo�ci zobowi�zani s� do wyposa�enia swojej nieruchomo�ci w dostateczn�
ilo�� pojemników, słu��cych do zbierania odpadów komunalnych, w taki sposób, aby zabezpieczy�
wła�ciwe gromadzenie odpadów komunalnych na nieruchomo�ci pomi�dzy kolejnymi terminami 
odbioru, okre�lonymi w harmonogramie. 

Rozdział IV 

Cz�stotliwo�� i sposób pozbywania si� odpadów komunalnych i nieczysto�ci ciekłych z terenu 
nieruchomo�ci oraz terenów przeznaczonych do u�ytku publicznego  

§ 8  

1. Ustala si� nast�puj�cy sposób i cz�stotliwo�� pozbywania sie odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomo�ci i terenów przeznaczonych do u�ytku publicznego na terenie Gminy Gilowice:  

1) nieruchomo�ci zamieszkałe - odpady komunalne b�d� odbierane od wła�cicieli nieruchomo�ci 
nie rzadziej ni� jeden raz w miesi�cu, zgodnie z harmonogramem wywozu ustalonym przez Gmin� w 
porozumieniu z podmiotem odbieraj�cym odpady komunalne, podanym do publicznej wiadomo�ci.  

2) nieruchomo�ci nie zamieszkałe - odpady komunalne b�d� odbierane od wła�cicieli 
nieruchomo�ci niezamieszkałych, na których powstaj� odpady komunalne – nie rzadziej ni� raz w 
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miesi�cu, zgodnie z harmonogramem wywozu lub w miar� potrzeb, po indywidualnym zgłoszeniu 
przez wła�ciciela nieruchomo�ci podmiotowi odbieraj�cemu odpady.  

3) tereny u�ytku publicznego (kosze uliczne) - odpady odbierane b�d� nie rzadziej ni� raz w 
tygodniu lub w miar� potrzeb.  

3) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  

4) odpady wielkogabarytowe oraz zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny odbierane b�d� z 
maksymaln� cz�stotliwo�ci� dwa razy w roku (wiosna, jesie�), w ramach dodatkowej akcji 
wspomagaj�cej system odbioru odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci. O dokładnym 
terminie odbioru tych odpadów wła�ciciele nieruchomo�ci b�d� informowani w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych oraz w inny w sposób zwyczajowy przyj�ty. 

5) �u�le i popioły pochodz�ce z kotłów c.o. b�d� odbierane w sezonie grzewczym tj. od 1 pa�dziernika 
do 30 kwietnia ka�dego roku nie rzadziej ni� raz na dwa tygodnie wg terminów okre�lonych w 
harmonogramie. Poza tym okresem wła�ciciele nieruchomo�ci s� zobowi�zani indywidualnie zgłasza�
potrzeb� odbioru popiołu z nieruchomo�ci w wyznaczonym terminie wg harmonogramu.  

4. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wła�cicieli nieruchomo�ci jest obowi�zany 
dostarcza� nast�puj�ce rodzaj odpadów komunalnych: 

a) odpady budowlane i remontowe (gruz budowlany, styropiany, wiadra, puszki po materiałach 
budowlanych, ondulina itp.) 
b) meble i inne odpady wielkogabarytowe 
c) zu�yty sprz�t elektryczny i elektroniczny (zu�yte telewizory, komputery, lodówki, odkurzacze itp.), 
d) zu�yte opony 
e) przeterminowane leki 
f) chemikalia (opakowania po chemikaliach, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, detergentów itp.)
g)zu�yte baterie i akumulatory 
h) zu�yte �wietlówki, lampy fluorescencyjne, 
i) odpady zielone (powstałe w wyniku piel�gnacji ogrodów tj. skoszona trawa, gał�zie, li�cie itp.) 
j) odpady kuchenne ulegaj�ce biodegradacji, 
k) zu�yt� odzie�, tekstylia. 

5. Miejsce i szczegółowy zakres �wiadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK): 

1) Dla wła�cicieli nieruchomo�ci z terenu Gminy Gilowice wyznacza si� Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w 	ywcu przy ul. Brackiej 51, prowadzony przez 
Spółk� BESKID 	YWIEC, w ramach zawartej umowy.  

2) PSZOK jest zobowi�zany do przyjmowania odpadów komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci z 
terenu Gminy Gilowice wg rodzajów okre�lonych w § 9 pkt 4 niniejszego Regulaminu.  

3) Odpady dostarcza� do PSZOK mog� tylko osoby fizyczne, b�d�ce mieszka�cami/wła�cicielami 
nieruchomo�ci z terenu Gminy Gilowice.  

4) Odpady przyjmowane s� BEZPŁATNIE (w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, uiszczanej przez wła�ciciela nieruchomo�ci na rzecz gminy). 

5) Wła�ciciel nieruchomo�ci zobowi�zany jest dostarczy� do PSZOK odpady komunalne zebrane w 
sposób selektywny wg frakcji okre�lonych w § 9 pkt. 4. Regulaminu. 
  
6. Ustala si� nast�puj�c� cz�stotliwo�� i sposób pozbywania si� nieczysto�ci ciekłych z terenu 

nieruchomo�ci 
1) wywóz nieczysto�ci ciekłych ma si� odbywa� z cz�stotliwo�ci� gwarantuj�c� niedopuszczenie     
do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej ni� jeden raz na kwartał; 
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2) wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni �cieków nakazuje si� minimum jeden raz w 
roku. 

3) przedsi�biorca ma obowi�zek tak zorganizowa� odbiór i transport odpadów oraz opró�nianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagra�ały one bezpiecze�stwu ruchu drogowego i 
odbywały si� według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem, 

4) pojazdy asenizacyjne musz� spełnia� wymogi zapisane w Rozporz�dzeniu wydanym na mocy 
art. 2 ust. 2 ustawy okre�laj�cym wymagania dla pojazdów asenizacyjnych. 

§ 9 

Ustala si� zasady zachowania bezpiecze�stwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia 
odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. Nieprzestrzeganie tych wymogów mo�e 
spowodowa� odmow� odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie. 

1) zabrania si� gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne �niegu, lodu, gruzu, 
gor�cego popiołu, �u�la, szlamów, substancji toksycznych, �r�cych, wybuchowych, 
przeterminowanych leków, zu�ytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych 
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych ani�eli komunalne pochodz�cych  
z działalno�ci gospodarczej; 

2) zabrania si� spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów; 
3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury 

opakowaniowej i nieopakowaniowej,  tworzyw sztucznych, metali nie wolno wrzuca�: 
a) opakowa� z zawarto�ci� np. �ywno�ci�, wapnem, cementem,  
b) kalki technicznej,  
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów; 
d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  
e) nieumytych opakowa� i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach 

i lakierach, 
f) opakowa� po �rodkach chwasto- i owadobójczych, 
g) metali ł�czonych z innymi materiałami, np. gum�

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie 
wolno wrzuca�:  

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),  
b) luster,  
c) szklanych opakowa� farmaceutycznych i chemicznych z pozostało�ciami zawarto�ci,  
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  
e) szyb samochodowych; 

5) zabrania si� odprowadzania płynnych odchodów zwierz�cych oraz odsi�ków z obornika do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone s� nieczysto�ci płynne pochodzenia 
bytowego. 

6) Zabrania si� składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a tak�e 
wynoszenia ich do koszy ulicznych i podrzucania do pojemników stanowi�cych cudz�
własno��. 
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ROZDZIAŁ V 
Inne wymagania wynikaj�ce z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 10 

1. Obj�cie wszystkich mieszka�ców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych  
    oraz systemem selektywnego zbierania odpadów.  

2. Z zastrze�eniem przepisów odr�bnych dopuszcza si� gromadzenie przez wła�cicieli nieruchomo�ci  
    kompostowania odpadów zielonych w obr�bie tej nieruchomo�ci, na której powstaj� odpady.  

3. Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej 
takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miar�
mo�liwo�ci odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na 
poziomie 50% ich masy do 2020 r.  

ROZDZIAŁ VI 
Obowi�zki osób utrzymuj�cych zwierz�ta domowe, maj�ce na celu ochron� przed 

zagro�eniem lub uci��liwo�ci� dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego u�ytku 

§ 11 

1. Obowi�zkiem wła�cicieli zwierz�t domowych jest:  

1). Wła�ciciele lub opiekunowie psów i innych zwierz�t domowych s� zobowi�zani do 
sprawowania wła�ciwej opieki nad tymi zwierz�tami, w tym w szczególno�ci nie pozostawiania ich bez 
dozoru, je�eli zwierz� nie znajduje si� w pomieszczeniu zamkni�tym lub na terenie ogrodzonym 
w sposób uniemo�liwiaj�cy samodzielne wydostanie si� z niego.  

2). Wła�ciciele lub opiekunowie zwierz�t domowych s� zobowi�zani do utrzymania tych zwierz�t 
w sposób nie stwarzaj�cy uci��liwo�ci (hałas lub odory) dla osób znajduj�cych si� w s�siednich 
lokalach lub nieruchomo�ciach.  

3). Wła�ciciel nieruchomo�ci ma obowi�zek oznakowania tabliczk� ostrzegawcz� bramy lub furtki 
wej�ciowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierz� mog�ce stanowi�
zagro�enie dla zdrowia i �ycia ludzkiego.  

4). Na terenach u�ytku publicznego psy mog� by� wyprowadzone tylko na smyczy, natomiast psy 
ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mog�ce stanowi� zagro�enie dla ludzi, mog� by�
wyprowadzane tylko na smyczy i w kaga�cu.  

5). W przypadku zastosowania odpowiedniego oznakowania nieruchomo�ci przez wła�ciciela 
nieruchomo�ci zakazuje si� wprowadzania psów lub innych zwierz�t do obiektów u�yteczno�ci 
publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych  

6). Wła�ciciele psów maj� obowi�zek poddawania ich szczepieniu przeciw  w�ciekli�nie.  

7). Wła�ciciele lub opiekunowie psów s� zobowi�zani do niezwłocznego usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszcze�.  

8). Zakazuje si� wyprowadzenia psów i innych zwierz�t domowych na tereny placów zabaw dla 
dzieci.  

9). Wła�ciciele, którzy w nienale�yty sposób sprawuj� opiek� nad swoimi psami ponosz� koszty 
ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.  
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2 . Zasady post�powania z bezdomnymi zwierz�tami na terenie Gminy Gilowice reguluje odr�bna 
uchwała Rady Gminy Gilowice w sprawie przyj�cia „ Programu opieki nad zwierz�tami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomno�ci zwierz�t na terenie Gminy Gilowice”.  

3. Obowi�zek unieszkodliwiania zwłok zwierz�cych nale�y do :  

1. osób posiadaj�cych zwierz�ta  

2. zarz�dcy drogi, gdy padłe zwierz� znajduje si� na jezdni lub w obr�bie pasa drogowego  

3. gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.  

Rozdział VII 

Wymagania dotycz�ce utrzymywania zwierz�t gospodarskich 
na terenach wył�czonych z produkcji rolniczej, w tym tak�e zakazu ich utrzymywania 

na okre�lonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo�ciach 

§ 12 

1. Dopuszcza si� utrzymywanie zwierz�t na terenach wył�czonych z produkcji rolnej  jedynie w 
budynkach do tego przeznaczonych zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami.  

2. Utrzymanie zwierz�t gospodarskich powinno by� prowadzone w taki sposób, aby nie 
pogarszało warunków otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody 
oraz nie spowodowało innych uci��liwo�ci dla nieruchomo�ci s�siedzkich i osób trzecich. 

3. Prowadz�cy hodowl� zwierz�t gospodarskich jest zobowi�zany: 
1) zapewni� gromadzenie i usuwanie powstaj�cych w zwi�zku z hodowl� odpadów                   
i nieczysto�ci w sposób zgodny z prawem  
2) nie dopuszcza� do zanieczyszczenia terenu nieruchomo�ci,  
3) nie dopuszcza� do powstawania wobec innych osób zamieszkuj�cych na nieruchomo�ci 
lub nieruchomo�ciach s�siednich uci��liwo�ci takich jak: hałas, odór. 

  
4. Zabrania si� utrzymywania zwierz�t gospodarskich, oprócz drobiu i zwierz�t futerkowych, w 

�cisłej zabudowie mieszkaniowej oraz na terenach ogródków działkowych.  
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Rozdział VIII 

Wyznaczenie obszarów podlegaj�cych obowi�zkowej deratyzacji  
i terminów jej przeprowadzania. 

§ 13 

1. Obowi�zkowej deratyzacji podlegaj� : 
    a) obiekty u�yteczno�ci publicznej  
    b) zakłady produkuj�ce �ywno��
    c) zabudowania gospodarcze . 

2. Obowi�zkowej deratyzacji podlegaj� obszary, w których stwierdzono wyst�powanie gryzoni.  

3. Deratyzacj� przeprowadza si� dwa razy w roku w okresie wiosennym od 15 kwietnia do 15 
maja i jesiennym od 15 wrze�nia do 15 pa�dziernika oraz w miar� potrzeb. 

4. W przypadku wyst�pienia populacji gryzoni stwarzaj�cej zagro�enie sanitarne, w uzgodnieniu z 
pa�stwowym powiatowym inspektorem sanitarnym, okre�lone zostan� obszary podlegaj�ce 
obowi�zkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.

.  

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 15 – Poz. 2757


		2016-05-16T05:59:57+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




