UCHWAŁA Nr XIX/137/20
RADY GMINY OLSZEWO-BORKI
z dnia 29 stycznia 2020 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy Olszewo-Borki

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
roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.
2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Ostrołęce, Rada Gminy Olszewo-Borki uchwala, co następuje:
§ 1.

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olszewo-Borki.
§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLIII/279/17 Rady Gminy Olszewo-Borki z dnia 29 listopada 2017 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olszewo-Borki
(Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2017r. poz. 11852).
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grala

Załącznik do uchwały Nr XIX/137/20
Rady Gminy Olszewo-Borki
z dnia 29 stycznia 2020 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY OLSZEWO-BORKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszewo-Borki, zwany dalej
„regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Olszewo-Borki, a w szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości,
dotyczące utrzymania czystości i porządku oraz warunki wykonywania działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, a także zagospodarowania tych
odpadów.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 2.

1. Za utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości odpowiadają właściciele niezależnie od
rodzaju i charakteru zabudowy czy charakteru użytkowania nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w szczególności poprzez:
1) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami
określonymi w niniejszym regulaminie,
2) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny
z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i przepisami odrębnymi,
3) wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do gromadzenia
odpadów komunalnych, tak aby nie dochodziło do ich przepełniania i zalegania odpadów na ziemi
oraz utrzymanie pojemników i worków oraz miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3.

1. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów realizuje się poprzez zbieranie wytwarzanych na terenie
nieruchomości odpadów w podziale na następujące frakcje:
1) papier: odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury,

2) metale i tworzywa sztuczne: odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe,
3) szkło: odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
4) bioodpady,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki
i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
które będą odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu nieruchomości w terminach
określonych w harmonogramie wywozów.
2. Odpady niesegregowane, należy zbierać wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
do gromadzenia odpadów o pojemności 120, 240 lub 1100 litrów, które będą odbierane przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu nieruchomości.
3. Odpady selektywnie zbierane należy zbierać w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach
o pojemności: 120, 240 lub 1100 litrów lub w workach do gromadzenia odpadów o pojemności 120
litrów w następującej kolorystyce:
1) odpady z papieru i tektury - pojemniki lub worki koloru niebieskiego z napisem: „PAPIER”,
2) odpady z metali, tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe - pojemniki lub
worki koloru żółtego z napisem: „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”,
3) odpady ze szkła - pojemniki lub worki koloru zielonego z napisem: „SZKŁO”,
4) bioodpady - pojemniki lub worki koloru brązowego z napisem: „BIO”.
4. Pojemniki i worki do zbierania odpadów z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady, ale przy zgłoszonej dwukrotnej nieprawidłowości w zakresie
gromadzenia odpadów w ramach danej nieruchomości, podjęte zostaną działania wyjaśniające, czego
konsekwencją może być nałożenie wyższych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych,
przewidzianych w odrębnych uchwałach Rady Gminy Olszewo-Borki.
5. Odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne będzie odbywał
się zgodnie z harmonogramem wywozów, określającym terminy odbioru odpadów z poszczególnych
nieruchomości. Harmonogram ten będzie dostarczany przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
corocznie i po każdej jego zmianie każdemu właścicielowi nieruchomości oraz będzie stale dostępny
na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach.
6. Bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym
zakresie poprzez ich składowanie w indywidualnych przydomowych kompostownikach, o ile nie jest
to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza odrębnych przepisów.
7. Popiół należy gromadzić razem z odpadami zmieszanymi.
§ 4.

Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego będzie realizowany w następujący sposób:

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia 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,
2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia zanieczyszczeń z powierzchni terenu
położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości, służącego dla ruchu pieszego jako część drogi
publicznej (o nieutwardzonej nawierzchni),
3) na części nieruchomości służącej do użytku publicznego należy uprzątać błoto, śnieg, lód oraz inne
zanieczyszczenia z częstotliwością zapewniającą utrzymanie nieruchomości w czystości i porządku we
wszystkie dni tygodnia, przy czym obowiązki te powinny być realizowane w taki sposób, aby nie
powodowały zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5.

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie w miejscach o utwardzonym,
szczelnym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub do zbiornika bezodpływowego, a w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do zbiorników wodnych, do ziemi oraz do kanalizacji deszczowej.
2. Doraźne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów samochodowych poza warsztatami
naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie są uciążliwe dla
sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują zanieczyszczenia wód gruntowych i gleby, a powstające
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 6.

W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają odpady
inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach.
Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i na drogach
publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7.

1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) worki o pojemności 120 litrów,
2) pojemniki szczelne stalowe lub z tworzyw sztucznych z zamykanymi otworami wsypowymi,
posiadające konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów
odbierających odpady o pojemności: 120, 240 i 1100 litrów,
3) kontenery na odpady (KP 5, KP 7) stalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności od 5 do 7 m3,
4) kosze uliczne stalowe lub z tworzyw sztucznych o pojemności od 30 do 70 litrów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o minimalnej
pojemności 120 litrów lub worki polietylenowe o pojemności 120 litrów utrzymane w odpowiedniej
kolorystyce dla poszczególnych frakcji odpadów, tj.:
1) w kolorze niebieskim oznaczone napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na odpady
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z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,
2) w kolorze żółtym oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - odpady z metali,
w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
3) w kolorze zielonym oznaczone napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła (szkło białe i kolorowe),
4) w kolorze brązowym oznaczone napisem „BIO” - z przeznaczeniem na bioodpady.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do posiadania co najmniej jednego pojemnika w kolorze
czarnym na odpady zmieszane lub pojemnika w innym kolorze oznaczonego napisem „ZMIESZANE”
i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.
Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania
niesegregowanych odpadów komunalnych poprzez ich zakup, wydzierżawienie lub na podstawie innej
umowy zawartej z przedsiębiorcą odbierającym odpady.
Przedsiębiorca odbierający odpady zapewni wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w worki
służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych poprzez ich bezpłatne udostępnienie
w czasie odbioru odpadów z nieruchomości.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów oraz pojemników
do zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w tym
w szczególności poprzez okresowe mycie i dezynfekowanie pojemników.
Worki do zbierania odpadów powinny być zamknięte, aby uniemożliwić ich otwieranie i rozrzucanie
odpadów wokół przez zwierzęta, a miejsca gromadzenia odpadów powinny być uporządkowane.
Pojemniki na odpady powinny być ustawione w granicach nieruchomości w miejscu widocznym, na
wyrównanej i utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem na niej wody i błota.
W pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych i przystankach komunikacyjnych powinny
być rozmieszczone trudnopalne pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 30 litrów, posiadające
konstrukcję uniemożliwiającą wydostawanie się odpadów.
Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego
popiołu, żużlu, szlamów.
Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy dróg
o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi.
§ 8.

1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do zbierania niesegregowanych
odpadów komunalnych stosuje się pojemniki o określonej pojemności dostosowanej do liczby
mieszkańców w danej nieruchomości.
2. Wielkość pojemnika na odpady komunalne niesegregowane powinna być określona w przeliczeniu na
liczbę mieszkańców w danej nieruchomości, przy zachowaniu wskaźnika co najmniej 30 litrów na
jednego mieszkańca, oraz z zachowaniem określonych w § 7 ust. 1 pkt 2 wielkości pojemników.
3. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, możliwe jest zbieranie i oddawanie niesegregowanych
odpadów komunalnych w dodatkowych foliowych workach wystawianych obok pojemnika na odpady,
tylko wtedy, gdy sporadycznie na nieruchomości zostanie wytworzonych więcej odpadów
komunalnych niż pozwala ich zgromadzenie w ramach posiadanych pojemników na odpady.
W przypadku przedłużającego się w czasie zwiększonego wytwarzania odpadów komunalnych
właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest do zmiany wielkości posiadanego pojemnika
na odpady niesegregowane tak, aby nie dochodziło do jego przepełnienia.

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9.

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
umieszczanie ich w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odbieranie przez przedsiębiorcę
odbieraj ącego odpady.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, w ramach gminnego systemu odbioru odpadów
komunalnych, mają prawo do oddania każdej ilości odpadów komunalnych powstałych na tej
nieruchomości, zarówno niesegregowanych (zmieszanych), jak i zebranych w sposób selektywny.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez wystawienie poza
teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające do nich dojazd i odbiór odpadów przez uprawniony
podmiot.
5. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi na brak miejsca
manewrowego w dniu odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości powinni wystawić
pojemniki na odpady komunalne przy zjeździe z drogi publicznej.
§ 10.

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
1) odbiór
niesegregowanych
(zmieszanych)
odpadów
komunalnych
zgromadzonych
w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz bioodpadów zgromadzonych w pojemnikach lub
workach - odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż
jeden raz na dwa tygodnie,
2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie obejmujących następujące frakcje: papier, metale,
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i szkło, zgromadzonych
w przeznaczonych do tego oddzielnych pojemnikach lub workach według kolorystyki
odpowiadającej rodzajowi gromadzonego odpadu (odpowiednio: pojemniki lub worki koloru
niebieskiego, zielonego i żółtego) - odbywać się będzie co najmniej jeden raz w miesiącu,
w terminach podanych przez odbiorcę odpadów,
3) odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - odbywać się będzie co najmniej dwa razy
w roku, po wystawieniu w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu umożliwiającym ich
sprawny odbiór,
4) odbiór, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, baterii i akumulatorów
oraz odpadów niebezpiecznych - odbywać się będzie co najmniej dwa razy w roku, po wystawieniu
w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu umożliwiającym ich sprawny odbiór; odpady
o małych wymiarach należy umieścić w bezbarwnych przezroczystych workach tak, by była
możliwa identyfikacja ich zawartości,
5) odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych zgromadzonych w kontenerach - odbywać się
będzie raz do roku na indywidualne zgłoszenie właściciela nieruchomości.
2. Odpady komunalne z pojemników zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku

publicznego powinny być odbierane z częstotliwością 2 razy w miesiącu w odstępach co najmniej
2-tygodniowych.
3. Częstotliwość wywozu odpadów ma gwarantować zachowanie na terenie nieruchomości właściwego
stanu sanitarno-higienicznego, nie może prowadzić do zalegania odpadów w pojemnikach.
§ 11.

Niezależnie od ustaleń w § 10 poniższe odpady komunalne zebrane selektywnie można przekazywać:
1) przeterminowane leki - do specjalnych pojemników znajdujących się w aptekach i punktach
aptecznych,
2) zużyte baterie - do specjalnych pojemników znajduj ących się obiektach użyteczności publicznej i
na terenie placówek handlowych,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory - do punktów serwisowych i placówek
handlowych w przypadku zakupu artykułu tego samego rodzaju, co zużyty,
4) odpady ulegające biodegradacji - do kompostowania w przydomowych kompostownikach
z przeznaczeniem na wykorzystanie własne.
§ 12.

1. Nieczystości ciekłe winny być odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych odpowiadającym wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych,
w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1186
z późn. zm.).
2. Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków są zobowiązani do
usuwania osadów pościekowych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi ich wypływ
z osadnika i zanieczyszczenie wód i powierzchni ziemi w wyniku jego przepełnienia.
3. Właściciele posesji, która nie została przyłączona do sieci kanalizacyjnej z przyczyn technicznych,
niezależnych od właściciela, a została wyposażona w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe są
zobowiązani do jego opróżniania minimalnie raz na pół roku lub z częstotliwością zapewniającą
niedopuszczenie do jego przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu.
4. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli
nieruchomości na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
5. Odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę
posiadającego stosowne zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Olszewo-Borki.
6. Odprowadzanie nieczystości ciekłych jest dopuszczalne wyłącznie do miejsc do tego celu
przeznaczonych.
7. Właściciele nieruchomości zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków wskazanych
w ust. 3 poprzez okazanie umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w ust. 5, celem wykazania, że
wypełniają obowiązek właściwego opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13.

Wymagania dotyczące gospodarki odpadami w województwie mazowieckim zostały określone w Planie
gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego opracowanym przez zarząd województwa
mazowieckiego i przedłożonym sejmikowi województwa w celu uchwalenia.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14.

1. Utrzymywanie zwierząt domowych powinno odbywać się przy zachowaniu środków ostrożności,
w szczególności nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Utrzym ujący zw ierzęta domowe są zobowiązani do zachow ania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrow ia i życia ludzi i innych zw ierząt oraz w szczególności do
dołożenia starań, by zw ierzęta te były ja k najmniej

uciążliwe dla otoczenia i nie

zanieczyszczały m iejsc przeznaczonych do wspólnego użytku.
3. Utrzymujący zwierzęta domowe, w szczególności psy, mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru
nad nimi, w tym w szczególności:
1) właściciele psów zobowiązani są trzymać je w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych
nieruchomościach, zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz,
2) właściciele nieruchomości, na których pies przebywa na swobodzie muszą zapewnić takie
ogrodzenie nieruchomości, aby niemożliwe było wydostanie się psa poza teren tej nieruchomości,
a ponadto są zobowiązani do umieszczenia w widocznym miejscu tablicy ostrzegawczej z napisem
typu: „UWAGA PIES!”,
3) poza terenem nieruchomości psy mogą być wyprowadzane wyłącznie na smyczy, a dodatkowo
w kagańcu - psy ras uznawanych za agresywne oraz psy wykazujące cechy agresywności lub
swoim wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla osób przebywających
w otoczeniu,
4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach,
parkingach, terenach zielonych; powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych
korzystających z psów - przewodników.
5) przy przewozie i przenoszeniu zwierząt domowych utrzymujący je zobowiązani są stosować środki
ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku.

Rozdział VII
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 15.

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych i terenach
ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone do
wspólnego użytku,
2) wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
i usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) niepowodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości dla współużytkowników nieruchomości
oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
4) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
Rozdział VIII
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§ 16.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące nieruchomości i miejsca:
1) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) o zabudowie usługowej,
3) sportu i rekreacji,
4) obiektów handlowych,
5) o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
6) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
7) infrastruktury technicznej,
8) obiektów służby zdrowia,
9) obiektów użyteczności publicznej .
2. Deratyzację przeprowadza się w terminach:
1) od 15 marca do 15 kwietnia - deratyzacja wiosenna,
2) od 15 października do 15 listopada - deratyzacja jesienna.
Rozdział IX
Postanowienia końcowe
§ 17.

Zmiana regulaminu następować będzie w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Grala

GM IN A OLSZEWO-BORKI
PRO TO KÓ Ł G ŁOSOW ANIA
z dnia 29 stycznia 2020 r.
P rzedm iot g łosow ania

P unkt
porządku
obrad

4.4

Podjęcie uchwały w sprawie
uchwalenia Regulam inu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Olszewo-Borki

ZA

P R Z E C IW

W S T R Z Y M A Ł SIĘ

14

0

0

G łosow a nie jaw ne
Liczba upraw nionych: 14
Liczba oddanych głosów: 14

Rezultat głosowania: P rzyjęto
G łosy oddane:________________________

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA

K rzysztof G rala
Z b ig n ie w G rzejka
A ndrze j G rzym ała
K arol K adłubow ski
M arzena Kobylińska
M ieczysław K rukow ski
K arol Kw iatek
Z b ig n ie w Listw on
E dw ard Lum a
M ałgorzata R enata M ilew ska
D aniel S adlak
M ieczysław S zelkow ski
B ogdan T rzaska
R obert Z ebrow ski
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