Uchwala Nr XV/45/07
Rady Gminy w Łubnicach
z dnia 29 grudnia 2007 roku

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. , Nr 142 , poz. 1591 ze zm./oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008 z póz. zm.) Rady Gminy Łubnice uchwala co następuje ;

§1

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§3

Traci moc uchwała Nr XXVIII/142/97 Rady Gminy Łubnice z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
w Gminie Łubnice.

§4

Uchwała podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

 








								Załącznik 
								do Uchwały Nr XV/45/07
								Rady Gminy Łubnice
								z dnia 29 grudnia 2007 roku


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice


Rozdział 1
 
Postanowienia ogólne

§ 1
 
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku oraz wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych na terenie Gminy Łubnice .

§ 2

Regulamin obowiązuje :
1) 	 mieszkańców Gminy Łubnice oraz inne osoby przebywające na terenie 
     	Gminy Łubnice,
2)	     właścicieli nieruchomości,
3)	     właścicieli punktów handlowych, parkingów, obiektów sportowych itp.,
4)	     kierowników budów,
5)	     jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,
6)	     zarządców dróg,
7)	     organizatorów imprez o charakterze publicznym,
8)	     przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów 
          komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu   
          nieczystości ciekłych .

 Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości  i na terenach służących do użytku publicznego

					      § 3

1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich  terenie 
      porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.
2.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia ze 
      śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika bezpośrednio 
      przylegającego do nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w   
      ruchu pieszych lub pojazdów.
3.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania sopli i nawisów 
      śniegu z dachu, stwarzającego zagrożenie dla przechodniów.
4.   Podmioty wskazane w § 2 w pkt. 3-7 mają obowiązek niezwłocznego 
 oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z dróg,    
 przystanków komunikacyjnych oraz placów i chodników, w sposób 
 nie powodujący zakłóceń ruchu pieszych i pojazdów.
5.	Mycie pojazdów samochodowych można przeprowadzać pod warunkiem, 
że ścieki odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych 
po przejściu przez odstojnik. Zabrania się odprowadzanie ścieków bezpośrednio do zbiorników wodnych lub ziemi.
6.   Naprawy pojazdów, związane z ich bieżącą eksploatacją, mogą być    
      przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują 
      zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.


					Rozdział 3

	Zasady zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości
	oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego

					         § 4

1.   Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego  
      zbierania następujących rodzajów odpadów: organicznych, szkła białego i
      kolorowego, papieru, opakowań z tworzyw sztucznych, złomu, odpadów
      niebezpiecznych .
 2.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną    
      ilość pojemników lub worków służących do gromadzenia poszczególnych   
      rodzajów odpadów. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
  gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z systemem zbierania jaki
  będzie obowiązywał  na terenie gminy.
3.  Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki /worki/
     o parametrach minimalnych 120 l.  
4.   Zabrania się wrzucania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu i odpadów 
      do pojemników/worków przeznaczonych do zbierania odpadów, 
      określonych w ust. 1.
5.  W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych,
właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt do firmy świadczącej usługi 
w zakresie dodatkowego odbierania odpadów, w celu ustalenia warunków  
  ich odbioru.
 6.   Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane 
       utrzymywane zgodnie z przepisami rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra 
       Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
       jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 
       poz. 690 z późn. zm. ).
7.    Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym  
       terminie swobodny dostęp do pojemników.
8.   Odpady z remontów gromadzone będą w odrębnych kontenerach lub 
      w wyznaczonych miejscach na nieruchomości .

					    § 5

Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na terenie nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy świadczącemu usługę.

     § 6

Odpady niebezpieczne gromadzone są w specjalistycznych pojemnikach lub szczelnie zamkniętych pomieszczeniach po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odpadów będą one przekazywane do unieszkodliwienia odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
Miejsce czasowego magazynowania odpadów winno być zamknięte, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych oraz odpowiednio oznakowane. Odpady niebezpieczne należy magazynować z zachowaniem wymagań sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych 
a także zasad ochrony środowiska.

					     § 7

Mieszkańcy gminy oraz osoby inne przebywające na  terenie  Gminy zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku  braku koszy, w celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego .

					      § 8

Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do :
1)	wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość
pojemników na odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2)	oczyszczania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów  
        przyległych, jeśli jest taka potrzeba.

§ 9

1.   	Górną stawkę opłaty za odbieranie odpadów zebranych na terenie  
      	nieruchomości określa corocznie Rady Gminy, w drodze uchwał, na  
       	podstawie średniej ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości 
       	odbierania odpadów zgromadzonych w pojemnikach/workach oraz  
        	rzeczywistych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów.
2.     	Opłata pobierana przez przedsiębiorcę świadczącego usługę odbierania 
        	odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości nie może 
          przekroczyć górnej stawki opłaty o której mowa w ust. 1.

§ 10

Właściciel nieruchomości usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej, w celu gromadzenia wytworzonych nieczystości ciekłych, powinien wyposażyć nieruchomość w szczelne zbiorniki bezodpływowe o odpowiedniej objętości lub lokalną oczyszczalnię ścieków.
Urządzenia te powinny być wybudowane i eksploatowane zgodnie z przepisami § 34-38 rozporządzenia o którym mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu i przepisami sanitarnymi.

					       Rozdział 4

                Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych 
                                              i nieczystości ciekłych

§ 11

Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające biodegradacji powinna być dostosowana do ilości rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:
-	dla miejscowości Łubnice wynosić będzie od miesiąca maja do listopada
       2 razy w ciągu miesiąca , natomiast w pozostałe miesiące jeden raz.
-	częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z pozostałych miejscowości jeden raz w miesiącu.

                     			§ 12 

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi
wypływ z przepełnionego zbiornika i wykluczający zanieczyszczenie gleby i/lub wód podziemnych oraz zapobiegający powstaniu procesów gnilnych w zbiorniku.

						  § 13

Wykonanie obowiązków, o których mowa w § 11 i 12 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez  zawarcie umowy z Przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel zobowiązany jest również do udokumentowania korzystania  z takich usług poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za te usługi oraz przechowywania dokumentów przez okres dwóch lat .
						
§ 14

Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców Przedsiębiorca będzie odbierał po zgłoszeniu w miesiącu kwietniu i październiku roku kalendarzowego.
§ 15

Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów.

				                 Rozdział 5

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania

§ 16

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1/ do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
2/ do 31 grudnia 2013 r. do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
3/ do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w stosunku do masy odpadów wytworzonych w roku 1995.




Rozdział 6

Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami

						§ 17

1. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy Łubnice należy składować na składowiskach odpadów.
2. Do czasu wybudowania i oddania do eksploatacji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Połańcu.
3.Po wybudowaniu przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie i oddaniu do eksploatacji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, przejmie on świadczenie tych usług.                                        

§ 18

Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić   do oczyszczalni w Połańcu.
						 
				
Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

						§ 19

1. 	Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków 
          ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2.   	Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi  opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.

						§ 20

 Utrzymujący psy są  zobowiązani  do:
 1)       prowadzenia psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub
      zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
2)        prowadzenia psa bez smyczy  tylko w miejscach mało uczęszczanych,
            pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje         
            kontrole nad jego zachowaniem,
3)         nie prowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
4)         nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i   usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, postanowienie nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
Każdy właściciel psa ma obowiązkowo zapewnić mu opiekę.
5)         właściciel psa rasy agresywnej musi uzyskać stosowną decyzję 
	  wydaną przez Wójta Gminy ,

§ 21

Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w  lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
§ 22

Gmina zapewnia ochronę przed bezdomnymi zwierzętami poprzez interwencyjne wyłapywanie zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym zwierzętom .

Rozdział 8

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej

§ 23

Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach wielo lokalowych, osiedlach mieszkaniowych, budynkach mieszkalnych, w zabudowie szeregowej itp.
§ 24

Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w § 23 pod warunkiem przestrzegania następujących zasad :
	wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą

gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2)  nie powodowania przez prowadzoną hodowlę zapachowych uciążliwości, 
      a w szczególności dla współużytkowników oraz użytkowników 
      nieruchomości sąsiednich,
3)  przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych .
Rozdział 9

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania

    § 25
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę  
     potrzeb deratyzacji, dezynsekcji i odkażania.
2. Termin i obszar przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji wyznacza Wójt   Gminy  w uzgodnieniu  z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenia  zwyczajowo przyjęte lub pisemne zawiadomienie sołtysów.
  Przyjmuje się, że niszczenie gryzoni przeprowadza się przynajmniej raz w    roku
3. W razie zwiększonej ilości gryzoni zobowiązuje się właścicieli   	 nieruchomości do przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji.
4. W przypadku zagrożenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, mogą być wprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, w drodze rozporządzenia, specjalne środki służące do eliminacji zagrożenia /np. określenie i oznaczenie obszaru jako zagrożony, wprowadzenia czasowego zakazu, organizowania widowisk, zgromadzeń, targów, nakazanie odkażania, deratyzacji i dezynsekcji miejsc przebywania zwierząt/.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej i ma moc prawa miejscowego.

      Rozdział 10

Przepisy końcowe

            § 26

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów Regulaminu sprawuje Wójt Gminy.

  § 27

W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki egzekucyjne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.




