Załącznik do uchwały nr XXII/153/06 Rady
Gminy Topólka z dnia 27 kwietnia 2006r. w
Sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Topólka

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA
TERENIE GMINY TOPÓLKA

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1.
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Topólka, a
w szczególności:
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
1. rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
2. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenów nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
3. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
4. wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej;
5. wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.
§2.
Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające
czasowo na terenie Gminy Topólka.
§3.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008)
2. LPOS – lokalny punkt odbioru selektywnego.
3. KPGO – Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
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4. odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w
gospodarstwach

domowych,

a

także

odpady

nie

zawierające

odpadów

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na
swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych;
5.

odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni
odpadów komunalnych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w
typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

6.

odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne,
odpady zielone, papier i makulaturę nieopakowaniowe, opakowania z papieru i
tektury, tekstylia, oraz część, z drewna, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,
wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;

7.

odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających
biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;

8.

odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i
tektury,

opakowania

wielomateriałowe,

opakowania

z

tworzyw

sztucznych,

opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium,
wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne;
9.

odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z
remontów i budów wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na
odpady komunalne;

10. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych
w rozumieniu ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni
składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki,
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i
nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki. Zgodnie z przepisami KPGO,
jednostkami

wdrażającymi

system

gospodarki

przeterminowanymi

środkami

farmaceutycznymi są gminy;
11. nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
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12. zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków
służące

do

przyjmowania

nieczystości

ciekłych

dowożonych

pojazdami

asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
13. harmonogramie – należy przez to rozumieć

harmonogram odbioru odpadów

komunalnych na terenie Gminy Topólka określony przez referat administracyjnogospodarczy i podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§4.
Właściciele nieruchomości oraz najemcy - właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale III urządzenia, służące do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
3. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
4. prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do
odbioru następujących strumieni odpadów komunalnych:
a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami
odbierane są na terenie gminy w cyklu dwumiesięcznym – właściciele nieruchomości
mają obowiązek przed umieszczeniem opakowań w worku, pojemniku, butelki, słoje
umyć je tak by nie pozostały na nich resztki zawartości;
b) odpady niebezpieczne odbierane są na terenie gminy w cyklu dwumiesięcznym;
c) odpady wielkogabarytowe odbierane są na terenie gminy w cyklu półrocznym;
d) odpady budowlane i zielone z pielęgnacji ogrodów odbierane będą na indywidualne
zgłoszenie;
e) odpady nieselekcjonowane odbierane są na terenie gminy zgodnie z zapisami §11, pkt.1
lit. a, b, c
5. zbieranie w pojemnikach o wielkości 110 l i 1000 l odpadów nie podlegających selekcji, a
więc:
-

tworzyw sztucznych nieopakowaniowych,
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-

szkła nieopakowaniowego,

-

odpadów mineralnych,
drobnej frakcji popiołowej, oraz innych strumieni odpadów zmieszanych;
6. przekazywanie

odpadów

zebranych

selektywnie i

pozostałych

zmieszanych

podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w terminach wyznaczonych harmonogramem;
7. usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
8.

usuwanie, poprzez zamiatani, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. Zanieczyszczeń z
powierzchni

nieruchomości

i

utrzymanie

ich

należytego

stanu

sanitarno-

higienicznego;
9. usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
10. niezwłocznie usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i
budynków;
§5.
Na terenie Gminy Topólka, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się:
1. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i
lodu;
2. wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;
3. indywidualnego

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

przez

właścicieli

nieruchomości;

4. wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
5.

wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów,
nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów,
pojazdów itp.;
Rozdział III

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych.
§6.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i
gromadzenia nieczystości ciekłych n terenie nieruchomości:
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1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2. właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie porządku i czystości

na jej terenie

poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub
czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne
nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
3. urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
b) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 240 l, 1100 l;
c) worki;
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw
sztucznych, metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 do
1500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4. odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w
pojemnikach lub kontenerach wymienionych w §6 ust. 3 lit. b) niniejszego Regulaminu; w
przypadku lokali handlowych i gastronomicznych wymagane jest również ustawienie na
zewnątrz poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności 110 l na odpady; do
zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych
pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone
worki.
5. odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący
sposób:
a) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz
odpady niebezpieczne:
- składane są do worków, odrębnych na opakowania (koloru czarnego) i odrębnych na
odpady niebezpieczne (koloru czerwonego).
b) odpady budowlane i zielone są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot
uprawniony i w nim odbierane;
§7.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych.
1. gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w
miejscach publicznych, przed sklepami itp. Pojemniki wymienione w § 6 pkt. 3 lit.b
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2. organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym
się ona odbywa, w pojemniki na odpady stałe oraz szalety.
§8.
Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1. pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjowanymi
odpadami należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników
podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości.
Gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru zgodnie z
harmonogramem , na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
Dopuszcza się także wjazd pojazdów podmiotu uprawnionego na teren nieruchomości
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
3. właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w stanie
czystości, w dobrym stanie technicznym oraz okresowego ich dezynfekowania
4. szczelny

zbiornik

bezodpływowy

nieczystości

ciekłych

lub

oczyszczalnia

przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu ascenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia,
5. wyselekcjonowane odpady wielogabarytowe i niebezpieczne muszą być wystawione
w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub na ulicę przed wejściem
na teren nieruchomości, mogą być także oddane w terminach przewidzianych
harmonogramem do LPOS,
6. wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone muszą być złożone w udostępnionych
przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości.
§9.
Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej
eksploatacji

urządzeń

do

gromadzenia

odpadów

komunalnych

i

zbiorników

bezodpływowych:
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1. zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2. zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3. do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się
wrzucać:
- opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem cementem’
- kalkę techniczną,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4. do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
- ceramikę(porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyby samochodowe;
5. do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać :
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych;
6. zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych

oraz odsiąków z

obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§10.
Obowiązki w zakresie podpisania umów:
1. właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów na odbiór odpadów
komunalnych z podmiotem uprawnionym;
§11
Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów
a) wiejskich raz na dwa tygodnie,
b) rekreacyjnych co tydzień,
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c) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się systematycznie, nie
rzadziej niż na kwartał,
d) właściciele

punktów

handlowych

usługowych

zlokalizowanych

poza

budynkami są zobowiązani usuwać odpady codziennie;
e) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżnić
przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§12.
Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od
właścicieli

nieruchomości

zgodnie

z

Harmonogramem

odbioru

odpadów

komunalnych w Gminie Topólka, ustalonym przez referat administracyjnogospodarczy;
Rozdział V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów wyselekcjonowanych,
do których osiągnięcia zobowiązane SA podmioty uprawnione
§13.
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy
odpadów ulegających biodegradacji,
2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35% tych odpadów wytworzonych w
roku 1995;
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór
odpadów od mieszkańców nieruchomości.
§14.
Podmioty uprawnione do odbioru odpadów komunalnych są zobowiązane do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z zapisami KPGO i Planu
Gospodarki Odpadami dla Gminy Topólka na lata 2004-2013.
Rozdział VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
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§15.
Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione
przekazywane są na wysypisko w Wandynowie.

§16.
Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli
nieruchomości lub właścicieli/najemców lokali, jest rejestrowana na ich indywidualnych
kontach przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane umowy.
1. Stawki opłat w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez
podmioty uprawnione nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat ustalone
Uchwałą Rady Gminy Topólka.
Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
2. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do
ograniczania

ilości

odpadów

ulegających

biodegradacji,

kierowanych

do

składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i
odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczanie składowania
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§17.
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla
ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą
też pełna odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§18.
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. W odniesieniu do psów:
- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne również w
kaganiec,
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- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób
zagrażającego otoczeniu również w nałożonym kagańcu,
2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
- stały i skuteczny dozór,
- nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, wystawy, itp., postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,
- nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, plaż, kąpielisk, oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady
Gminy,
- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest tylko na terenach zielonych
do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania nadzoru nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras
uznanych za agresywne,
- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości
może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób
uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich,
odpowiednio oznakowanej – tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem,
- natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych itp. Nieczystości te umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania
odpadów, postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy
psów-przewodników,
3. postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w
charakterze zwierząt domowych.
§19.
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy regulować będzie
odrębna uchwała Rady Gminy Topólka w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt.
Rozdział VIII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej
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§20.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, oznaczonych jako takie w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego.
2.

Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów

zajętych przez budownictwo, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i
działki rekreacyjne.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowali zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane(Dz. U. z
2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem
zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej zobowiązani są przestrzegać zapisów §4, pkt. 1, 2, 3, niniejszego Regulaminu, a
ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób
przewidziany dla ścieków;
c)składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi
publicznej, na terenie płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren
sąsiednich nieruchomości;
d) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
e) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych co najmniej 10 m od granicy nieruchomości
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
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§21.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie
nieruchomości w miarę potrzeby, z wyjątkiem przedsiębiorców zajmujących się
obrotem zbożem lub też jego przechowywaniem, którzy zobowiązani są do
przeprowadzenia deratyzacji raz do roku.
§22.
Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt po uzgodnieniu z
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości w
drodze zarządzenia.
§23.
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.
§24.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział X
Postanowienia końcowe
§25.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje wójt.
3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowania przepisy ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
AW.MK
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