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UCHWAŁA NR X/52/2015
RADY GMINY RUTKA-TARTAK
z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutka-Tartak
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122, poz. 1688) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutka-Tartak, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Załącznik nr 2 do uchwały określa średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.
§ 4. Uchyla się uchwałę nr XVII/101/12 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rutka-Tartak (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r.
poz. 1459), uchwałę nr XIX/113/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl.
z 2013 r. poz. 1460), uchwałę nr XX/119/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. Urz. Woj.
Podl. z 2013 r. poz. 1851) oraz uchwałę nr XXVII/163/13 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2013 r.
(Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 126).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr X/52/2015
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rutka-Tartak
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Rutka-Tartak.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 391);
2) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Wójta Gminy Rutka-Tartak lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Rutka-Tartak
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych;
3) harmonogramie - należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy
Rutka-Tartak podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej;
4) nieruchomości - należy przez to rozumieć zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni
ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część
takich budynków;
5) domki letniskowe – należy przez to rozumieć nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku,
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
6) pojemnikach - należy przez to rozumieć także kontenery, worki, kosze uliczne służące do gromadzenia
odpadów;
7) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) - należy przez to rozumieć wyznaczone
przez Gminę Rutka-Tartak miejsce odbioru i gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie;
8) odpadach surowcowych (tzw. „suchych”) – należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów
komunalnych odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, takie jak: metale żelazne i nieżelazne,
papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
9) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć meble i inne odpady, które ze względu na duże
rozmiary i/lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na pozostałe rodzaje odpadów;
10) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach
bezodpływowych.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej
w zakresie obejmującym:
a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

–3–

Poz. 100

d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
g) przeterminowane leki i chemikalia,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) inne odpady wielkogabarytowe, w tym meble,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony,
w sposób określony w § 3;
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz podmiotom prowadzącym
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywanie odpowiednim podmiotom
w trybie określonym przez właściwe przepisy;
3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionym
podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych
poniżej odpadów w następujący sposób:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku,
b) odpady komunalne ulegające biodegradacji – zaleca się kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy
kompostowników przydomowych,
c) szkło – zbiórka w pojemnikach lub workach,
d) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku.
2. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mogą być odbierane
w systemie akcyjnym.
3. Odpady powstałe w wyniku remontu i modernizacji obiektów na terenie nieruchomości należy
gromadzić
w specjalnych
kontenerach,
uniemożliwiających
pylenie,
zamówionych
odpłatnie
przez prowadzącego remont lub dostarczone do punktu selektywnego gromadzenia odpadów w ilościach
nie większych niż ilości określone w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.
4. Odpady zbierane selektywnie, mieszkańcy, właściciele nieruchomości lub upoważniona
przez właściciela nieruchomości jednostka mogą również dostarczyć do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych w ilościach nie większych niż ilości określone w uchwale w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego (chodnik), poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni
w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni,
z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.
2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający na chodnikach położonych na nieruchomości służących
do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym
środkiem w celu zlikwidowania jego śliskości.
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§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
a. niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub zbiornika bezodpływowego,
b. dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy
użyciu środków ulegających biodegradacji,
c. mycie dotyczy nadwozia samochodu lub innych pojazdów mechanicznych.
2. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw samochodów pod warunkiem,
że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady gromadzone są w sposób
umożliwiający usunięcie ich zgodnie z przepisami ustawy.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalne pojemności 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
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać wymagania odpowiednich norm.
2. W przypadku, gdy wyznaczenie miejsca zbierania odpadów nie jest możliwe na terenie nieruchomości,
na której powstają odpady, właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników
na odpady komunalne, na terenie innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie
umowy.
3. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:
1) worki o pojemności 60 l i 120 l;
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do 3600 l;
4) kontenery o pojemności 7 m3, 16 m3 i 34 m3;
5) inne pojemniki do zbierania innych odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;
6) przydomowe kompostowniki.
4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację
właściciela pojemnika, kontenera lub worka.
§ 7. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się minimalną pojemność
pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, różną
dla selektywnego i nieselektywnego sposobu zbierania odpadów, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) dla selektywnego sposobu zbierania odpadów:
a) do 5 osób – o pojemności 120 l,
b) od 6 do 16 osób – o pojemności 240 l,
c) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6
ust. 3 pkt 1-4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 60 l odpadów
na zamieszkującego na miesiąc;
2) dla nieselektywnego sposobu zbierania odpadów:
a) do 5 osób – o pojemności 240 l,
b) od 6 do 16 osób – o pojemności 660 l,
c) dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6
ust. 3 pkt 1-4 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 80 l odpadów
na zamieszkującego na miesiąc.
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2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność
pojemnika przeznaczonego do zbierania surowcowych odpadów komunalnych, w przypadku selektywnego
sposobu zbierania odpadów, w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników przeznaczonych
do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest równa minimalnej pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych w ust. 1
pkt 1.
3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników łączna
minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności pojemników
wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
§ 8. 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka
przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli ilość
wytwarzanych odpadów wynosi:
1) do 120 l odpadów – jeden pojemnik o pojemności 120 l;
2) od 121 l do 240 l – jeden pojemnik o pojemności 240 l;
3) dla większej ilości odpadów należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 6 ust. 3 pkt 1-4
lub większe pojemniki/kontenery proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, obliczonej zgodnie
z ust. 2.
2. Ilość odpadów wytwarzanych na terenie nieruchomości oblicza właściciel nieruchomości korzystając
z tabeli 2 zawartej w załączniku do uchwały. Stanowi ona sumę iloczynów: liczby jednostek
charakteryzujących źródło wytwarzanych odpadów komunalnych (czyli analizowaną nieruchomość) i średniej
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.
3. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
surowcowych odpadów komunalnych, w następujący sposób:
1) minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest
równa minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych ustalonych w ust. 1.
4. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników
lub kontenerów, łączna minimalna pojemność pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej
pojemności pojemników wymaganej dla każdej z tych nieruchomości.
§ 9. 1. Dla właścicieli domków letniskowych, ustala się pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych różną dla selektywnego i nieselektywnego sposobu
zbierania odpadów:
1) dla selektywnego sposobu zbierania odpadów: 120 l;
2) dla nieselektywnego sposobu zbierania odpadów: 240 l.
2. Dla właścicieli domków letniskowych, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego
do zbierania surowcowych odpadów komunalnych, w następujący sposób: minimalna pojemność pojemników
przeznaczonych do zbierania surowcowych odpadów komunalnych jest równa minimalnej pojemności
pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych ustalonych
w ust. 1 pkt 1.
§ 10. Do zbierania odpadów w ilości przekraczającej minimalną pojemność pojemników dopuszcza
się worki.
§ 11. Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w załączniku do uchwały.
§ 12. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach
na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:
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1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób
korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów
z zastrzeżeniem pkt. 2;
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub przy krawędzi drogi przed wejściem
na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady;
3) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości w szczególności poprzez
zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych;
4) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza
się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu
prawnego do dysponowania terenem na ten cel.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku
ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich
przepełnienia, instruowania użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika
oraz porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika
odpadów, które z niego wypadły lub nie zostały wrzucone do pojemnika.
4. Obowiązki, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać
przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.
2. Częstotliwość odbierania odpadów ze szkła powinna odbywać się nie rzadziej niż jeden raz na rok –
zgodnie z podanym harmonogramem.
3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych opon) i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym raz na rok zgodnie z podanym harmonogramem.
4. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 22.00.
5. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
§ 15. 1. Nieruchomości na których mieszkają lub przebywają ludzie albo prowadzona jest działalność
gospodarcza i nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej z powodu jej braku muszą być wyposażone w szczelne
zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków.
2. Każdy właściciel nieruchomości o której mowa w ust. 6, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej,
jest zobowiązany do podpisania z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie zbiornika
bezodpływowego lub opróżnianie osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać
przepełnienie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej
niż raz na 6 miesięcy.
4. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej
do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - ilości określonej
w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.
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5. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
6. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni dojazd
do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
§ 16. 1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
1) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych
i ulegających biodegradacji które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie;
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
pochodzących z działalności gospodarczej, w tym odpadów medycznych i opakowaniowych;

odpadów

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te,
na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek;
4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi;
5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich zmieszanie z innym
rodzajem odpadów zbieranych selektywnie;
6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia tzw. dzikich
wysypisk);
7) zakopywania odpadów;
8) wykorzystania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych, wód opadowych,
nawozów naturalnych;
9) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie
z pojemnika;
10) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania
substancji ciekłych;
11) spalania odpadów w piecu:
a) dozwolone rodzaje odpadów do wykorzystania jako paliwo:
- odpadowa masa roślinna,
- odpady z gospodarki leśnej,
- odpady kory i korka,
- trociny, wióry, ścinki, drewno, z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt
wiórowych,
- odpady z kory,
- opakowania z papieru i tektury,
- opakowania z drewna,
- drewno (o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
- papier i tektura,
- odpady ulegające biodegradacji, kartony;
12) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.
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Rozdział 5
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku
§ 17. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i zapewnienia
ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy
w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) poddawania psa obowiązkowym szczepieniom ochronnym;
2) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na uwięzi w obroży a w przypadku ras uznawanych
za agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko
na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu;
3) w przypadku pozostawiania psa bez chwilowej opieki oraz w środkach komunikacji zbiorowej, pies
powinien posiadać kaganiec;
4) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 17.
Rozdział 6
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 18. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkałych
lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.

na

nieruchomości

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie istniejącej zabudowy budynkami
wielolokalowymi.
4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej (drogi,
chodniki itp.) muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.
Rozdział 7
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej
nieruchomości.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele
nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.
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Rozdział 8
Egzekwowanie i przestrzeganie regulaminu
§ 20. 1. Naruszanie ustaleń zawartych w niniejszym Regulaminie podlega karze grzywny na mocy
art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391).
2. Upoważnionymi osobami do kontroli przestrzegania niniejszego Regulaminu są:
1) osoby upoważnione przez Wójta Gminy Rutka-Tartak;
2) jednostki upoważnione do kontroli z mocy innych przepisów.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/52/2015
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Średnia ilość niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują
mieszkańcy, a

L.p.

1.
2.
3.

Rodzaj nieruchomości
(źródło wytwarzania odpadów
komunalnych)

Jednostka
charakteryzująca
źródło wytwarzanych
odpadów

Szkoły, przedszkola
Hotele i inne placówki
całodziennego pobytu

osoba
łóżko
pracujący
na 1m2 powierzchni
handlowej
na pracującego
na 1 miejsce
konsumpcyjne
na pracującego
na miejsce grzebalne

Lokale handlowe

4.

Lokale gastronomiczne

5.

Cmentarz
Wszystkie inne niż wyżej
wymienione

7.

na pracującego

Średnia ilość wytwarzanych
odpadów komunalnych w ciągu miesiąca
[litry/m-c.]
zbiórka
zbiórka selektywna
nie selektywna
8
11
24
32
16
21
4

5

16

21

24

32

16
0,6

21
1,2

16

21

