Uchwała Nr VII/69/03 
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 30 czerwca 2003r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów.


              Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm./, po zaciągnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kozienicach z dnia 24 czerwca 2003r. nr OHK-423/45/03, Rada Gminy uchwala co następuje:


§  1

                Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniewoszów w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§  2

                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§  3

                 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz przez rozplakatowanie w poszczególnych sołectwach gminy.

§  4

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


Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                               Marek Banaś














                                                                      Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/69/03
Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 30 czerwca 2003r.





SZCZEGÓŁOWE   ZASADY
UTRZYMANIA    CZYSTOŚCI  I  PORZĄDKU
NA   TERENIE   GMINY   GNIEWOSZÓW







ROZDZIAŁ   I


POSTANOWIENIA     OGÓLNE



§  1

          Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. Nr 132, poz. 622/,

2/ właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, także inne podmioty władające nieruchomością.

3/  nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych.

4/ odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach.

5/ zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.





ROZDZIAŁ  II


WYMAGANIA  W   ZAKRESIE   UTRZYMANIA   PORZĄDKU   I   CZYSTOŚCI  NA   NIERUCHOMOSCIACH   ORAZ   TERENACH   UŻYTKU   PUBLICZNEGO

 
§  2

           Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego poprzez:
	wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia stałych odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i estetycznym;

 gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w urządzeniach o których mowa w pkt 1;
podłączenie zabudowanej nieruchomości  do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku tej możliwości, wyposażenie nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach;
	usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;
	oczyszczanie na bieżąco ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości w sposób wykluczający ich uszkodzenie;

usuwanie na bieżąco nawisów śniegowych i sopli lodowych z dachów, gzymsów, balkonów itp.;
utrzymanie zieleni na terenie nieruchomości we właściwym stanie estetycznym i pielęgnacyjnym.


§  3

             Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak podwórka itp.:

	mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające przy tym ścieki nie będą odprowadzone bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;

doraźne drobne naprawy pojazdów samochodowych mogą się odbywać w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia i zanieczyszczenia środowiska.


§  4

1. Urządzeniami do gromadzenia stałych odpadów komunalnych są typowe pojemniki, których ilość i pojemność ustala właściciel nieruchomości z jednostką wywozową.
Ustalona ilość i pojemność pojemników na stałe odpady komunalne winna zapewnić utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pojemniki na stałe odpady komunalne winny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla użytkowników i jednostek wywozowych. Nie mogą one być przyczyną utrudnień i niedogodności dla mieszkańców nieruchomości  lub osób trzecich .
Miejsce ustawienia pojemników należy utrzymać w czystości i porządku, a pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

3. Na drogach publicznych i w miejscach intensywnego ruchu pieszego w celu utrzymania porządku i czystości stawia się kosze o pojemności i w ilościach zapewniających stałe utrzymanie czystości i porządku.

4. Urządzeniem do gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej jest szczelny zbiornik bezodpływowy o pojemności uzależnionej od zużycia wody na terenie nieruchomości.

5. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w sposób nie utrudniający korzystanie z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione.
6. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia  ilości odpadów komunalnych dozwolone jest ich gromadzenie poza pojemnikami w szczelnych i związanych workach  z tworzywa. 

7. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych w sposób nie powodujący uciążliwości lub zagrożeń dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.

8. Selektywne gromadzenie stałych odpadów komunalnych winno odbywać się w specjalnie do tego przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach rozmieszczonych w miejscach ustalonych przez właściciela nieruchomości w uzgodnieniu z jednostką wywozową.

§  5

1. Odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w terminach uzgodnionych z jednostką wywozową, z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku.
W przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, z częstotliwością   nie mniejszą niż jeden raz w miesiącu.

2. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego odbywa się poprzez wywóz tych odpadów przez gminną jednostkę wywozową lub inny podmiot posiadający zezwolenie na prowadzenie tego typu usług lub indywidualny wywóz stałych odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości na wysypisko odpadów komunalnych lub do zakładu utylizacji.

3. Usuwanie wielkogabarytowych odpadów komunalnych odbywa się wg harmonogramu uzgodnionego pomiędzy właścicielem nieruchomości i jednostką wywozową.

4. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane z nieruchomości przez jednostkę wywozową posiadającą zezwolenie na prowadzenie tego typu usług z częstotliwością uzależnioną od pojemności zbiornika i  zużycia wody oraz zapobiegającą przepełnieniu zbiornika i wypływaniu tych nieczystości do ziemi i wód gruntowych.


§  6

            Odpady medyczne lub weterynaryjne powstające w związku z prowadzeniem na terenie danej nieruchomości działalności w zakresie  usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących  do gromadzenia odpadów komunalnych.
Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.

§  7

1. Odpady toksyczne /opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach sztucznych, pozostałe i przeterminowane  środki ochrony roślin/ powstałe w związku z prowadzoną na terenie gospodarstwa produkcją rolną, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych.

2. Utylizacja środków toksycznych powinna odbywać się przez wyspecjalizowane firmy. Adresy firm są wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gniewoszowie.

3. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy.
            
§  8

        Zabrania się:
	gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów przemysłowych z działalności gospodarczej;
	spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych /także odpadów roślinnych/;

gromadzenia i spalania odpadów o których mowa w pkt 1 i 2 również w koszach na odpady ustawionych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego;
	wypalania suchych traw;

niszczenia roślinności na terenach użyteczności publicznej;
niszczenia elewacji budynków lub ogrodzeń.

§  9

              Użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do: udzielenia informacji związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych, okazywania stosownych dokumentów /umów, dowodów płatności / i umożliwienia wstępu na teren nieruchomości pracownikom przeprowadzającym kontrolę przestrzegania niniejszych zasad – z upoważnienia Wójta Gminy.



ROZDZIAŁ   III


OBOWIĄZKI   WŁAŚCICIELI   ZWIERZĄT   DOMOWYCH
§  10

           Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych zobowiązane    są do:
	sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami w tym w szczególności nie pozostawiania  ich bez dozoru jeżeli istnieje możliwość wydostania się zwierzęcia z pomieszczenia zamkniętego bądź poza teren ogrodzony;

poddawania szczepieniom ochronnym przeciwko wściekliźnie psów i kotów w wieku ponad dwóch miesięcy jeden raz w roku;
powiadamiania Urzędu Gminy o pojawieniu się u zwierzęcia domowego objawów budzących podejrzenie zachorowania na wściekliznę;
okazywania dowodów szczepienia przeciwko wściekliźnie osobom poszkodowanym oraz upoważnionym i doprowadzenia zwierzęcia na obserwację do lecznicy weterynaryjnej w przypadku pogryzienia ludzi przez psa lub kota;
	prowadzenia psa na smyczy i w kagańcu;

usuwania spowodowanych przez zwierzęta domowe zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, także na terenach użytku publicznego takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, itp.

§  11

1. Zakazuje się szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia.

2. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego.

3. Zakazuje się wprowadzania psów do piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy dla dzieci.



ROZDZIAŁ  IV


WARUNKI   I   WYMAGANIA   DLA   UTRZYMYWANIA   ZWIERZĄT    GOSPODARSKICH   NA TERENACH   GMINY   WYŁĄCZONYCH
Z   PRODUKCJI   ROLNICZEJ


§  12

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 2.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:
	gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem i niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;

niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas, odory, czy podobne;
przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych.


ROZDZIAŁ   V


DERATYZACJA


§  13

1. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości spoczywa na właścicielu /użytkowniku/.

2 . Deratyzację przeprowadza się w :
	budynkach mieszkalnych i gospodarskich,
	zakładach żywienia zbiorowego,

zakładach przetwórstwa spożywczego, zakładach przemysłowych, placówkach handlowych i usługowych, magazynach,
urzędach i biurach,
	placówkach oświatowych,

obiektach służby zdrowia.

3. Deratyzację przeprowadza się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku w miesiącu styczniu.




ROZDZIAŁ   VI


POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

                                                                       
§  14
         
            Naruszenie Obowiązków wynikających z niniejszych zasad,  podlega postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                               Marek Banaś


