DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Gorzów Wielkopolski, dnia 29 czerwca 2016 r. Elektronicznie podpisany przez:
Anna Zacharia; LUW

Poz. 1343

Data: 2016-06-29 13:32:05

UCHWAŁA NR XII/96/2016
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 15 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żarach Rada Gminy uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki
Łużyckie
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);
2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Lipinki Łużyckie;
3) Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lipinki Łużyckie.
4) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie
Gminy, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki
Łużyckie;
5) przedsiębiorcach - należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7
ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia.
3. Definicje pojęć użytych w Regulaminie, a niewymienionych w ust. 1, zawierają przepisy prawa
w zakresie gospodarowania odpadami, a w szczególności:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21)
2) Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U.
2013, poz. 888 ze zm.)
3) Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015,
poz. 1688 ze zm.)
4) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2015, poz. 687 ze zm.)
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5) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. 2013, poz. 856 ze zm.)
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMYWANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób
opisany w niniejszym regulaminie;
2) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
osób korzystających z nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
3) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem opublikowanym na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu
Gminy Lipinki Łużyckie;
4) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów w sytuacji gdy
ich przekazanie w terminie wyznaczonym harmonogramem jest niemożliwe;
5) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu
pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na
skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel
nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub
parkowanie samochodów; Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania;
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że wykonywane jest
to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki itd.
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych do
ziemi;
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych.
7) drobne naprawy, takie jak: wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje,
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są
tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z przepisami ustawy;
Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA
I ODBIERANIA ODPADÓW
§ 3. Wprowadza się obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z następującymi zasadami:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury
(w tym opakowania, gazety, czasopisma np.), metalu, tworzywa sztucznego i opakowań
wielomateriałowych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;
2) prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków, z tym że w zabudowie zagrodowej
i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, pod
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warunkiem że jego wielkość pozwala na co najmniej roczny okres przetrzymania w nim kompostowanego
materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;
3) odpady ulegające biodegradacji, pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew mogą być
wykorzystywane do celów energetycznych lub po rozdrobnieniu mogą być kompostowane
w przydomowym kompostowniku, w przypadku braku takich możliwości należy je przekazać do punktu
selektywnego zbierania odpadów - w wiązkach, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg, do
wiązania należy użyć sznurka z włókien naturalnych;
4) przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy
przed złożeniem do worka umyć;
5) z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić;
6) opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka;
7) selektywnie zebrane odpady przekazywane przedsiębiorcy w workach, należy szczelnie zamknąć;
8) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez
przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem
wystawić je przed wejście na teren nieruchomości; na terenach gdzie dojazd samochodu odbierającego
odpady do nieruchomości nie jest możliwy, ich właściciele mają obowiązek odpady zebrane selektywnie,
jak i zmieszane w wyznaczonych terminach, zwieźć do wyznaczonego miejsca położonego przy drodze,
którą porusza się samochód przedsiębiorcy;
9) na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę
z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc zlokalizowanych
w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek, podobnie jak właściciele
nieruchomości, zamknąć szczelnie worki; dysponujący lokalem mają także obowiązek systematycznie je
tam wstawiać, zaś właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który odbiera odpady;
10) prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych i nieruchomościach:
przeterminowanych leków i chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych
np., zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego
rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw
domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
zużytych opon, tekstyliów, w tym ubrań, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych
opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;
11) odpady komunalne wielkogabarytowe wystawiane są tak jak pozostałe selektywnie zbierane bez
umieszczania ich w workach, w sposób nie utrudniający korzystania z chodników i dróg;
12) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt. 10 należy gromadzić, a także przygotować do
odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich, przeterminowane leki
z gospodarstw domowych należy przekazywać do aptek uczestniczących w ich zbiórce;
13) odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót remontowych i budowlanych powinny być gromadzone
w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób nie powodujący pylenia;
Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane, na terenie nieruchomości powinny być gromadzone jedynie
w typowych (zamykanych i szczelnych), pojemnikach na odpady przystosowanych do opróżniania ich przez
standardowe pojazdy specjalistyczne.
2. Ustala się, że minimalną pojemność pojemników na odpady komunalne zmieszane oblicza się w oparciu
o następujące normy:
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1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą
nieruchomość;
2) dla szkół, przedszkoli i żłobków 3 l na każde dziecko, ucznia i pracownika;
3) dla budynków użyteczności publicznej 10 l na każdego pracownika;
4) dla lokali i punktów handlowych 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na lokal lub punkt;
5) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
na lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych
i biurowych, pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników;
8) dla pensjonatów i innych obiektów świadczących usługi hotelowe, 20 l na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku
i 5 l poza tym okresem;
10) dla cmentarzy - nie mniej niż 3 l na jedno miejsce pochówku;
11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady;
§ 5. 1. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1) worki do odpadów zbieranych selektywnie muszą spełniać następujące wymagania:
a) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzywa LDPE o grubości minimum
0,06 mm do zbiórki makulatury, tworzyw sztucznych i opakowań z metali; o grubości: minimum
0,07 mm do zbiórki opakowań szklanych; o grubości minimum 0,08 mm do zbiórki odpadów
biodegradowalnych;
b) wyglądać estetycznie, być trwale i czytelnie oznakowane nazwą rodzaju odpadów, jakie mają być do
niego zbierane;
2) pojemność worków powinna wynosić minimum 60 l;
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę, tj. papier i tekturę,
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady
wielomateriałowe,
3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło,
4) BRĄZOWY z przeznaczeniem na bioodpady i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
§ 6. Określa się minimalną pojemność oraz warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności min. 10 l wyposażone w zadaszenie ograniczające możliwość zalania odpadów
wodami opadowymi;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach zapewniająca utrzymanie
czystości;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
d) na peronach odległość pomiędzy koszami nie może przekraczać 20 m;
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§ 7. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w takim stanie sanitarnym
i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla życia
i zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymania ich w czystości. Zabiegi mycia
pojemników powinny być prowadzone nie mniej niż 2 razy w roku w sposób nie powodujący
zanieczyszczenia środowiska. W odniesieniu do właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązki te
przejmuje gmina na podstawie zapisów odrębnej uchwały;
2) pojemniki nie powinny być uszkodzone lub pozbawione jakiejś części, np. pokrywy, kół;
3) pojemniki na odpady powinny być ustawione na utwardzonej powierzchni;
4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed zalewaniem odpadów
przez wody opadowe i dostępem osób trzecich;
5) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na
wyrównanej, najlepiej utwardzonej, powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota;
6) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie.
§ 8. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów:
1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 ze zm.);
2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości
lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na
chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.
§ 9. Ustala się zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji pojemników do gromadzenia
odpadów komunalnych:
1) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej nie
wolno wrzucać:
a) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
b) kalki technicznej,
2) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego nie wolno
wrzucać:
a) ceramiki, porcelany,
b) szkła gospodarczego (miski, talerze, kubki, szklanki itp.)
c) luster,
d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
e) szkła żaroodpornego i budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
f) szyb samochodowych;
3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
b) nie umytych opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach, puszek i pojemników po farbach
i lakierach,
c) opakowań po środkach ochrony roślin;
5) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali
łączonych z innymi materiałami, np. gumą;
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6) do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone
z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 10. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej:
a) odpady zmieszane - nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie z nieruchomości o zabudowie zagrodowej lub
jednorodzinnej i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej;
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
- nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie, bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
c) bioodpady - w miesiącach od 01 kwietnia do 30 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w pozostałym okresie raz na 4 tygodnie, bądź na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 10 - raz w roku, bądź na bieżąco w punkcie
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) z budynków rekreacji indywidualnej i obszarów zabudowy rekreacyjnej:
a) odpady zmieszane - w sezonie nie rzadziej niż co dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
- w sezonie nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie;
c) bioodpady -w sezonie minimum raz na dwa tygodnie;
d) pozostałe zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt 10 - raz w roku;
3) częstotliwość wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i przeznaczonych do
użytku publicznego nie powinna przekraczać okresów wymienionych w pkt 1 i 2;
4) opróżnianie koszy ulicznych z parków, przystanków i peronów winno odbywać się dwa razy w tygodniu;
5) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego następuje co dwa tygodnie.
§ 11. 1. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością gwarantującą, że nie
nastąpi ich wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia.
2. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów
ściekowych winno odbywać się z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorcy, z którym właściciel ma podpisaną
umowę.
§ 12. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości:
1) odbiór odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a także oczyszczalni przydomowych mogą
odbywać się w godzinach od 6.00 do 22.00 w dni robocze i i w godzinach od 8.00 do 14.00 w soboty;
2) właściciele pojazdów mechanicznych parkujących na drodze dojazdowej do nieruchomości,
w wyznaczonym harmonogramem dniu odbioru odpadów mają obowiązek usunąć lub przestawić je w taki
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sposób, by nie utrudniać przejazdu i ładowania zawartości pojemników lub worków na samochód
przedsiębiorcy.
Rozdział 6.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 13. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieranych selektywnie
przez 100% mieszkańców Gminy,
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich
składowanie,
3) zwiększanie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,
4) upowszechnianie systemu zbierania przeterminowanych leków z gospodarstw domowych na obszarze całej
Gminy,
5) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 15. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie i są
zobowiązane w szczególności do:
1) w odniesieniu do psów: poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenia każdego psa na uwięzi
a w przypadku gdy wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi
ponad 30 cm zobowiązani są do założenia psu kagańca;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz
w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie
zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,
b) sprawowania kontroli nad zwierzętami agresywnymi lub mogącymi wzbudzać zagrożenie dla otoczenia
- wyłącznie przez osoby dorosłe;
c) skuteczne zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów,
ptaków i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości;
d) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce;
e) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub
nieużytkowanych;
f) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach niezamieszkałych,
mało uczęszczanych, (w odniesieniu do psów warunkiem dodatkowym jest założenie kagańca),
w sytuacji gdy właściciel ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy
to psów ras uznanych za agresywne;
g) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest
uciążliwe dla sąsiadów i innych osób;
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h) 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.; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających
z psów opiekunów;
i) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
Rozdział 8.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ WSKAZANIA RODZAJU
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE KTÓRYCH UTRZYMYWANIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
JEST ZABRONIONE
§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej,
w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, ogrodach działkowych i obszarach
zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na których rozpoczęto
inwestowanie zgodne z tymi planami.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm.);
2) że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której prowadzona jest hodowla.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są
przestrzegać zapisów niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
- wiosną i jesienią;
4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZENIA
§ 17. 1. Wyznacza się obszary na terenie całej Gminy Lipinki Łużyckie podlegające obowiązkowej
deratyzacji:
1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi, przemysłowymi, gospodarczymi i inwentarskimi,
2) budynki mieszkalne wielolokalowe oraz w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,
z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki inwentarskie,

wraz

3) tereny obiektów produkcyjnych i usługowych, w tym sklepy, lokale gastronomiczne, warsztaty,
4) budynki szkół i placówek oświatowych,
5) obiekty służby zdrowia,
6) obiekty urzędów i instytucji.
2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie dwa razy
w roku w następujących terminach:
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1) od dnia 1 kwietnia do dnia 15 kwietnia,
2) od dnia 15 października do dnia 31 października.
Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z regulaminu sprawuje Wójt Gminy poprzez
działania uprawnionych pracowników.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 20. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
§ 21. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI/149/2013 Rady Gminy
Lipinki Łużyckie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Lipinki Łużyckie.

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Lech

