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Poz. 1914
UCHWAŁA NR XIII/104/2016
RADY GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
z dnia 15 września 2016 r.

w sprawie zmiany do uchwały nr XII/96/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r.
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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/96/2016 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie wprowadza się następujące
zmiany:
1) w § 1 ust. 3 w miejsce słowa „ust. 1” wpisuje się „ust. 2”;
2) w § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„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 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”;
3) w § 9 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie :
„b) opakowań i butelek po olejach przemysłowych i smarach,
i lakierach”;

puszek i pojemników po farbach

4) § 15 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 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,
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b) 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,
c) 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,
d) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe. ;”;
5) § 16 otrzymuje brzmienie:
„§ 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 warunkiem, 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) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do
roku - wiosną i jesienią”.;
6) uchyla się § 18;
7) w § 21 słowo „czerwca” zastępuje się słowem „marca”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipinki Łużyckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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