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UCHWAŁA NR XXIV/133/16
RADY GMINY BLEDZEW
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bledzew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Międzyrzeczu Rada Gminy Bledzew uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Definicje
§ 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o ustawie należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale III, pojemniki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie porządkowym,
technicznym i sanitarnym myjąc je co najmniej dwa razy w roku w sposób nie powodujący zanieczyszczenia
środowiska oraz uciążliwości dla ludzi;
2. Przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub
oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;
3. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w otrzymane worki, bądź w przypadku wspólnot
mieszkaniowych do pojemników służących do segregacji odpadów i przekazywanie ich przedsiębiorcy
odbierającemu odpady, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;
4. Zbieranie odpadów niepodlegających selektywnej zbiórce do pojemników w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie;
5. Przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczanym raz w roku właścicielom nieruchomości przez gminę;
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6. Uprzątnięcie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu
z powierzchni chodników, (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą do
ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) oraz w razie potrzeby posypanie chodnika
piaskiem, przy czym powinność tę należy realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów,
a uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby porządkowe
utrzymujące jezdnię w stanie czystości;
7. Utrzymanie w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych;
8. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych, powstałych
w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
9. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do
ziemi,
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
10. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, np. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek,
uzupełnianie płynów, regulacje, poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są
tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,
a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;
11. Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach;
§ 3. Na terenie Gminy Bledzew biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się:
1. Wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych
właścicieli;
2. Stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;
§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie gromadzenia i odbierania odpadów komunalnych:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki i pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) papieru i tektury,
2) tworzyw sztucznych,
3) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła,
4) odpadów biodegradalnych jest zalecane na obszarach zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej
i wielorodzinnej. Odpady te należy gromadzić w odpowiednich rodzajach worków lub pojemników
służących do selektywnej zbiórki odpadów.
3. Pozostałe odpady zebrane selektywnie: wielkogabarytowe, odpady remontowo – budowlane, opony,
odpady zielone, przeterminowane lekarstwa, chemikalia, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzętu elektryczny i elektroniczny w tym wszelkiego rodzaju lampy
żarowe, halogenowe, świetlówki, inny sprzęt będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych, tekstylia,
w tym ubrania, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych
gospodarstwach rolnych oraz metale przyjmowane są w gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych (PSZOK)
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4. W przypadku zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej o powierzchni minimum 1000 m2 oraz na terenach
ogródków działkowych dopuszcza się możliwość wyposażenia nieruchomości w przydomowy kompostownik
pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymania w nim
kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu, z kolei właściciele
nieruchomości, którzy nie wyposażyli nieruchomości w przydomowy kompostownik gromadzą odpady
ulegające biodegradacji w brązowych workach, które zgodnie z harmonogramem oddają przedsiębiorcy
odbierającemu odpady lub dostarczają je we własnym zakresie do gminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
5. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów zielonych do własnego
kompostownika, ma obowiązek wskazać, że odpady biodegradowalne pochodzące z gospodarstwa domowego
są kompostowane na terenie nieruchomości w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
6. Odpady niebezpieczne z grupy wymienionych § 4 pkt. 3. należy gromadzić, a także przygotować do
odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
7. Odpady budowlane i remontowe, które powstały w wyniku drobnych robót budowlanych oraz zużyte
opony należy przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
8. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach lub w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
9. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach punktach lub w punkcie selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:
1. Opróżnienie zbiorników bezodpływowych powinno następować z częstotliwością, która uniemożliwi
przepełnienie zbiornika, umożliwiając wyciek z niego nieczystości ciekłych.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
eksploatacji.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
§ 6. 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, zgodnie z harmonogramem
i zawartą umową, tj.:
1) odpady zmieszane – co 14 dni;
2) odpady gromadzone selektywnie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, odpady biodegradalne
– jeden raz w miesiącu, jednakże w okresie od kwietnia do października dopuszcza się zwiększenie
częstotliwości odbioru odpadów zebranych selektywnie.
2. Pozostałe odpady, które można poddać segregacji odbierane są jeden raz w miesiącu w gminnym
punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Opróżnianie koszy ulicznych oraz z parków, przystanków następuje co 14 dni;
4. Dopuszcza się prowadzenie okazjonalnych mobilnych zbiórek zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz zielonych, o których terminach gmina zawiadamia
mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób;
5. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy szczelnie
zamknąć.
6. 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, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.
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7. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie mogą być odbierane przez
przedsiębiorcę w następujący sposób:
1) z zabezpieczonych miejsc, pomieszczeń w których gromadzone będą worki z opadami zebranymi
selektywnie,
2) z miejsca wystawienia worków, które musi być zlokalizowane przy budynkach gospodarczych należących
dla osób wystawiających worki,
3) z innych miejsc ustalonych przez wspólnotę.
§ 7. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczone
do składowania należy bezwzględnie kierować do właściwej dla regionu centralnego określonej
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, regionalnej stacji przetwarzania odpadów komunalnych
(a w przypadku jej awarii lub braku) do instalacji wskazanych jako zastępcze.
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.
§ 8. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych
zmieszanych
2. Właściciel nieruchomości otrzymuje od przedsiębiorcy w ramach ponoszonej opłaty za odbieranie
odpadów worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
3. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, określa ilość osób zamieszkujących
nieruchomość w składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
4. Każdy właściciel zamieszkałej nieruchomości wyposaża nieruchomość:
1) w jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l przeznaczony do gromadzenia odpadów zmieszanych
w przypadku gdy nieruchomość zamieszkała jest do 5 osób (mieszkańców),
2) w jeden pojemnik o pojemności co najmniej 240l przeznaczony do gromadzenia odpadów zmieszanych
w przypadku gdy nieruchomość zamieszkała jest przez więcej niż 5 osób (mieszkańców),
3) odpady segregowane należy gromadzić w otrzymanych workach o pojemności od 60l do 120 l.
5. W przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się gromadzenie zmieszanych odpadów
w pojemnikach 1,1m3 przy zastosowaniu zasady:
1) jeden pojemnik 1,1m3 dla nieruchomości zamieszkałej przez 10 rodzin (jednak nie więcej niż
50 osób - mieszkańców),
2) dwa pojemniki 1,13 dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 10 rodzin lub więcej niż
50 osób - mieszkańców,
3) pojemnik przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 1,1m3 :
a) w kolorze niebieskim na papier i tekturę,
b) w kolorze żółtym na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
c) w kolorze zielonym na opakowania szklane,
d) w kolorze brązowym na odpady biodegradalne
6. Każdy właściciel działki letniskowej na której odpady powstają w sposób nieregularny, sezonowy
wyposaża działkę w jeden pojemnik 120 l przeznaczony do gromadzenia odpadów zmieszanych, odpady
segregowane należy gromadzić w workach o pojemności od 60l do 120l.
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7. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są
wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zarządzający ogródkami działkowymi, zakłady pracy, placówki użyteczności publicznej i handlowej
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając
następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2l na każdego oraz 0,5 l na każdego
interesanta, klienta lub odwiedzającego;
b) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;
c) dla przedszkoli – 2 l na każde dziecko i pracownika;
d) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l na lokal;
e) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 l na każdy punkt;
f) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
110l;
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
h) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie itp. – 20 l na jedno łóżko;
i) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października
każdego roku i 5 litrów poza tym okresem;
j) dla nieruchomości zamieszkanych na stałe położonych na działkach letniskowych – przyjmuje się normatyw
taki jak dla zabudowy jednorodzinnej;
k) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika o pojemności min. 50l na odpady.
8. Właściciele nieruchomości o których mowa w ust 7 zobowiązani są zawrzeć indywidualne umowy na
usuwanie odpadów z tych nieruchomości.
§ 9. Określa się rodzaje i pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez
właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:
1. Worki i pojemniki muszą spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
2. Pojemność worków winna wynosić od 60l do 120 l;
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych
kolorach:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier i makulaturę,
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
3) ZIELONY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane,
4) BRĄZOWY z przeznaczeniem do gromadzenia odpadów biodegradalnych.
§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach kosze uliczne o pojemności od 10 do
60 l:
1) w miejscach publicznych ilość ustawionych pojemników powinna być dostosowana do potrzeb
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
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2. Dopuszcza się przy zabudowie wielorodzinnej gromadzenie odpadów zebranych selektywnie
w zestawach pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
papieru i tektury, odpadów biodegradowalnych o pojemności od 800 l do 1500 l, oznakowane kolorami takimi,
jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
§ 11. Ustala się standardy utrzymania pojemników i 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 stanie czystości zarówno
zewnętrznej jak i wewnątrz;
2. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
3. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny mieć
wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
4. Mieszkańcy Bledzewa oznaczają pojemnik w sposób trwały (farba) umieszczając na pojemniku nazwę
ulicy i nr domy, mieszkańcy pozostałych miejscowości (przysiółków itp.) umieszczając na pojemniku nazwę
miejscowości i nr domu. W przypadku zastosowania pojemników 1100l obowiązuje taka sama zasada.
§ 12. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów: Na terenie
nieruchomości pojemniki na odpady, worki do segregacji odpadów 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;
§ 13. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych
wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów i zgłoszenie tego faktu gminie.
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, szlamów, substancji
toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne
pochodzących z działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady jakichkolwiek odpadów.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej
i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać:
1) papieru mocno zabrudzonego, czy zatłuszczonego,
2) opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,
3) kalki technicznej, papieru powlekanego folią,
4) kartonów po mleku napojach (tetrapak).
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego
i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
2) luster i zużytych żarówek,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych.
5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych nie można wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych.
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4) opakowań wielomateriałowych innych niż tetrapak,
7. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone.
Rozdział 5.
Inne wymagania
§ 14. Wymagania wynikające z WPGO:
1) zmniejszenie do 2020r. ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na
składowiska odpadów, do ilości nie większej niż 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r.,
2) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych (papier, metal, tworzywa
sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do odpadów
z gospodarstw domowych minimum 50% masy do 2020 roku,
3) Inne wymagania wynikające z WPGO.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby
utrzymywane zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia oraz nie powodowały zanieczyszczeń terenów
przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
§ 16. 1. Zabrania się wprowadzania zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, a także do
sklepów, lokali gastronomicznych i pomieszczeń biurowych oraz wyprowadzania ich na tereny szkół,
przedszkoli, placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk i targowisk z wyłączeniem obiektów
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.. Postanowienie to nie dotyczy osób
korzystających z pomocy psów przewodników,
§ 17. W miejscach publicznych właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na
smyczy, a psa ras dużych lub uznanych za agresywne bądź zachowujących się w sposób agresywny – na
smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;
§ 18. Zwolnienie psa ze smyczy:
1. W miejscach publicznych dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies ras dużych oraz uznawanych za
agresywne jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma
możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
2. Na terenie własnej nieruchomości zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy może
mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez
psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem,
§ 19. W odniesieniu do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi stosuje się
odpowiednie §17 i §18
§ 20. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1. natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w pomieszczeniach
służących do wspólnego użytku oraz w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
w szczególności takich jak chodniki, jezdnie, place i parkingi.
2. stały i skuteczny dozór.
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Rozdział 7.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach włączonych z produkcji
rolniczej
§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez
budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, ogrody działkowe.
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
2) 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 wymienionych w pkt. 3 zobowiązani są
dodatkowo do:
1) przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) gromadzenia gnojowicy w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
3) składowania obornika w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie
płaskim, tak aby odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
4) gromadzenia odpadów w taki sposób aby nie powodowało to zanieczyszczenia wód powierzchniowych
i podziemnych,
5) usuwania odpadów o których mowa w pkt 2 i 3 zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) przeprowadzenia deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego,
5. Pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
§ 22. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 23. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają wszystkie obiekty na terenie gminy w szczególności budynki
mieszkalne i zabudowania gospodarcze, obiekty użyteczności publicznej, sklepy, zakłady produkcyjne,
przetwarzające i przechowujące żywność i inne zakłady pracy, warsztaty, węzły cieplne oraz sieć
kanalizacyjna.
2. Deratyzację przeprowadza się raz w roku w terminie od 1 do 31 października danego roku,
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 24. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Bledzew poprzez działania uprawnionych pracowników Urzędu Gminy Bledzew.
§ 25. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr XXXVI/216/13 Rady
Gminy Bledzew z dnia 29 maja 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Bledzew
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§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy Bledzew
Mieczysław Wirszyc

