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Uchwała Nr  XXXIX/246/06  

Rady Gminy Santok 

z dnia   26 stycznia 2006r.  

 

 

w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy 
Santok  

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. – o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r.; Nr 142 poz.1591; ze zmianami) oraz art.4 ust.1 i 2 ustawy z 
dnia 13 września 1996 – o  utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz.U z 1996r., Nr 132, 
poz.622; ze zmianami) w związku z art.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. – o zmianie ustawy o 
odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U z 2005r. Nr 175, poz.1458); po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp.; Rada Gminy Santok  
 

u c h w a l a,  co nast ępuje: 
 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok, zwany dalej 
regulaminem, następującej treści: 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 
  

§ 1. 

Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Santok, a w szczególności: 

1). wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

2). rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

3). częstotliwość i sposób pozbywania się zebranych odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz terenów uŜyteczności publicznej, 

4). maksymalny poziom w strumieniu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, dopuszczonych do 
składowania na składowisku odpadów, 

5). wymagania określone w gminnym planie gospodarki odpadami, 

6). obowiązki osób utrzymujących zwierzęta gospodarskie i domowe, 

7). wyznaczenie obszarów podlegających w uzasadnionych przypadkach deratyzacji. 

 

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1). ustawie  - naleŜy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U z 1996r., Nr 132, poz.622; z późn. zmianami) 

2). nieruchomo ści – naleŜy przez to rozumieć (zgodnie z art.46 § 1 Kodeksu Cywilnego), część 
powierzchni ziemi stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak równieŜ budynki trwale z tym gruntem 
związane lub część tych budynków. 

3). właścicielach nieruchomo ści  – naleŜy przez to rozumieć równieŜ współwłaścicieli, uŜytkowników 
wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub uŜytkowaniu, a 
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takŜe inne podmioty władające nieruchomością mające obowiązek realizować przepisy niniejszego 
regulaminu; przy czym: 

4). najemcach/wła ścicielach – naleŜy przez to rozumieć najemców lub właścicieli posesji / lokali, którzy, w 
celu moŜliwości uzyskania indywidualnych zniŜek, związanych z  selektywna zbiórką odpadów, podpisali 
z podmiotem uprawnionym do wywozu posegregowanych odpadów, posiadającym stosowne 
zezwolenie, umowę, 

5). umowach – naleŜy rozumieć umowy rozumiane zgodnie z treścią art.6 ust.1, ustawy, 

6). rejestr – naleŜy przez to rozumieć prowadzony przez uprawniony podmiot do wywozu odpadów 
komunalnych rejestr, obejmujący wszystkich właścicieli  / uŜytkowników posesji, 

7). górne stawki opłat – naleŜy przez to rozumieć, zgodnie z treścią art.6 ust.2 ustawy, górne stawki opłat 
ponoszonych przez właścicieli / uŜytkowników nieruchomości, za usunięcie wytworzonych odpadów 
komunalnych (stałych i ciekłych), na rzecz podmiotów uprawnionych w zakresie ich usuwania. W stawce 
opłaty są wkalkulowane koszty odbioru i kompostowania, róŜnego rodzaju odpadów komunalnych 
pochodzących z nieruchomości. Opłaty za odpady liczone są od jednostki objętości, równej m3. 

8). stawkach opłat  – naleŜy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela 
nieruchomości lub najemcę/właściciela lokalu, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów 
komunalnych, których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: ilości wytwarzanych odpadów, 
kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzysku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i 
innych form unieszkodliwiania odpadów, nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i 
obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamknięcia, likwidacji, rekultywacji i monitoringu. Podmiot 
uprawniony zobowiązany jest do pomniejszania stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat 
produktowych z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane 
na mocy umów podpisanych z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaŜy niektórych 
surowców wtórnych oraz wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do selektywnej zbiórki i 
odbioru. 

9). Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej zwany KPGO) – naleŜy przez to rozumieć dokument 
przyjęty przez Radę Ministrów, zgodnie z treścią art.14 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach 
(Dz.U z 2001r., Nr 62 poz.628; z późn. zm.) ; ogłoszony w Monitorze Polskim w 2003r. (Nr 11, poz.159) 
dnia 28 lutego 2003r. 

10). zniŜki w opłatach  – Rada Gminy Santok, zgodnie  art.6 ust.4 ustawy; moŜe zastosować dla właścicieli / 
uŜytkowników posesji, niŜsze stawki opłat za usunięcie odpadów komunalnych, w przypadku 
prowadzenia przez nich udokumentowanej selektywnej zbiórki odpadów. Wysokość zniŜek będzie 
uzaleŜniona od poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przewiduje się, Ŝe maksymalna 
zniŜka za odbiór odpadów wyniesie: 
− w przypadku poziomu selekcji ze strumienia odpadów w wysokości 50% - zniŜka 30% od pełnej 

opłaty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych,  
− w przypadku poziomu selekcji ze strumienia odpadów w wysokości 51% - 90%, zniŜka za wywóz 

odpadów wyniesie 50% od pełnej opłaty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych , 
− w przypadku selekcji ze strumienia odpadów odpadów >90%, zniŜka za wywóz odpadów wyniesie 

60% od pełnej opłaty za odbiór odpadów nieselekcjonowanych.  

11). poziom selekcji  – naleŜy przez to rozumieć, osiągnięcie poziomu selektywnego odbioru od jednego 
członka gospodarstwa domowego zamieszkującego na wsi, w wysokości określonej w Krajowym 
Programie Gospodarki Odpadami;(KPOG) tj: 

a) odpadów kuchennych ulegających biodegradacji; ilość odzysku w roku: 2006 – 2 kg; w 2007 – 4 kg, 
2008 – 7 kg, 2009 – 10 kg, 2010 – 13 kg; 

b) opakowania (papier, tektura, tekstylia i metale); ilość odzysku w roku: 2006 – 23 kg, 2007 – 36 kg; 

c) odpady wielkogabarytowe; ilość odzysku w roku: 2006 – 4 kg, 2007 – 5 kg, 2008 – 6 kg, 2009 –       
8 kg, 2010 – 10 kg, 2011 – 11 kg, 2012 – 12 kg, 2013 – 13 kg, 2014 – 14 kg; 

d) odpady budowlane; ilość odzysku w roku: 2006 – 9 kg, 2007 – 14 kg, 2008 – 20 kg, 2009 – 26 kg, 
2010 – 32 kg, 2011 – 39 kg, 2012 – 46 kg, 2013 – 54 kg, 2014 – 62 kg; 

e) odpadów niebezpiecznych; ilość odzysku w roku: 2006 – 0,3kg, 2007 – 0,8 kg, 2008 – 1,3 kg, 2009 
– 1,8 kg, 2010 – 2,4 kg; 

12). odpadach komunalnych  – naleŜy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw 
domowych. 
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13). odpadach wielkogabarytowych  – naleŜy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych, 
wymienionych w KPGO, które nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych; 

14). odpadach ulegaj ących biodegradacji  – naleŜy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, 
nieopakowaniowy papier i makulatura, opakowania z papieru i makulatury, tekstylia oraz odpady 
wielkogabarytowe i budowlane oraz inne wymienione w KPGO; 

15). odpadach zielonych  – naleŜy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powstałych 
w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów przydomowych i terenów zielonych; 

16). odpadach opakowaniowych – naleŜy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania 
wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych i szkła, opakowania z blachy stalowej i aluminium 
oraz inne wymienione w KPGO; 

17). odpadach niebezpiecznych  – rozumie się przez to odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy o 
odpadach, np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb i lakierów nieorganicznych, 
rozpuszczalników, impregnatów olejów, mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania 
środków ochrony roślin i nawozów, aerozole, zuŜyte opatrunki  oraz inne odpady wymienione w KPGO; 

18). nieczysto ściach ciekłych  – naleŜy przez to rozumieć, przejściowo gromadzone ścieki w zbiornikach 
bezodpływowych; 

19). zbiorniki bezodpływowe  – rozumie się przez to instalacje i urządzenia techniczne przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania. 

20). lokalne / mobilne Gminne Punkty Zbiórki Odpadów (GP ZO) – naleŜy przez to rozumieć specjalnie 
wydzielone, w wyznaczonych miejscowościach gminy, miejsca w których mieszkańcy mogą oddać 
wyselekcjonowane odpady komunalne (w tym odpady niebezpieczne) oraz wielkogabarytowe. Odpady 
będą przekazywane podmiotom uprawnionym do ich odzysku. 

21). harmonogramie – naleŜy przez to rozumieć harmonogram odbioru i wywozu odpadów komunalnych z 
terenu gminy Santok. 

22). podmiotach  uprawnionych  – naleŜy przez to rozumieć podmioty posiadające, wydane – zgodnie z 
art.7 ustawy – przez  Wójta zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: 
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli / uŜytkowników nieruchomości, 
b) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 

23). chowie zwierz ąt – naleŜy przez to rozumieć wszelkie formy posiadania i utrzymania zwierząt 
gospodarskich. 

24). zwierzętach domowych  – naleŜy rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające z człowiekiem w jego 
domu lub najbliŜszym otoczeniu; utrzymywane przez niego w charakterze przyjaciela, a w szczególności: 
psy, koty, ptaki egzotyczne, gryzonie, ryby i Ŝółwie oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do 
utrzymywania w mieszkaniach w celach niehodowlanych. 

25). zwierzętach gospodarskich  – naleŜy przez to rozumieć wszystkie zwierzęta trzymane w celach 
hodowlanych, w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich 
oraz ustawy o ochronie zwierząt. 

26). zwierzęta bezdomne  – naleŜy rozumieć przez to zwierzęta gospodarskie lub domowe, które: uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma moŜliwości ustalenia ich właściciela lub 
innej osoby, pod opieką której trwale pozostawały. 

 

 

 

Rozdział II 

Obowi ązki wła ścicieli nieruchomo ści dotycz ące utrzymania czysto ści i porz ądku na 
terenie nieruchomo ści. 

 

§ 3. 

Właściciele nieruchomości (najemcy, uŜytkownicy) zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na jej 
terenie poprzez: 
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1). wyposaŜenie nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemniki, 
worki na śmieci, itp.), ustawiania ich na terenach o podłoŜu zabezpieczonym przed przenikaniem 
odcieków do gruntu oraz utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

2). przyłączenie nieruchomości / lokalu do istniejącej sieci kanalizacyjnej, 

3). w przypadku braku sieci kanalizacyjnej, wyposaŜenia posesji w szczelny, bezodpływowy, zbiornik na 
ciekłe nieczystości lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. W przypadku realizacji, w 
poszczególnych miejscowościach, budowy sieci kanalizacyjnych, zgodnie z opracowaniem zgłoszonym 
do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, podłączenie do sieci musi zostać 
zrealizowane w terminie 6 – ciu miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji. Podłączenie 
wykonywane jest na koszt właściciela / uŜytkownika nieruchomości 

4). oddzielnego gromadzenia ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy, 

5). prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, które następnie naleŜy umieszczać w specjalnie 
oznakowanych pojemnikach. Pojemniki na selektywnie zbierane odpady, w poszczególnych 
miejscowościach, zapewniają przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie zbiórki i transportu odpadów.  
Selektywna zbiórka ze strumienia odpadów komunalnych, docelowo ma objąć: 
a) odpady kuchenne (ulegające biodegradacji); odbierane, po zgłoszeniu, w wyznaczony przez 

zarządzającego systemem dzień tygodnia,  
b) odpady opakowaniowe; odbierane w wyznaczony dzień w cyklu miesięcznym; 
c) odpady niebezpieczne; odbierane w wyznaczony dzień w cyklu kwartalnym; 
d) odpady wielkogabarytowe; odbierane w wyznaczony dzień w cyklu półrocznym; 
e) odpady budowlane i zielone; odbierane będą na zgłoszenie. 

6). nieselekcjowane odpady komunalne z posesji, odbierane będą przez uprawnione podmioty, w cyklu: 
jedno  lub dwutygodniowym. 

7). odzyskane odpady wtórne, będą usuwane zgodnie z zaproponowanym przez uprawniony do odbioru 
podmiot harmonogram, 

8). usuwanie z terenu nieruchomości zanieczyszczeń i gromadzenia ich w urządzeniach wymienionych w    
§ 3 pkt.1. Z tego obowiązku zwolnieni są właściciele niezabudowanych działek do czasu rozpoczęcia 
budowy pod warunkiem, Ŝe na terenie działki nie jest prowadzona działalność gospodarcza, 

9). uprzątnięcia błota, piasku, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń, z terenów połoŜonych wzdłuŜ 
nieruchomości, przy czym za taki teren uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczonej do 
ruchu pieszego połoŜoną wzdłuŜ granic posesji. Czynność tę naleŜy wykonać niezwłocznie po opadach 
atmosferycznych, 

10). likwidowanie, z terenów wymienionych w pkt 9, śliskości w okresie mrozów, opadów śnieŜnych, szadzi, 
itp., przy uŜyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi, które nie będą oddziaływać negatywnie 
na istniejącą szatę roślinną. UŜyte do tych celów środki naleŜy uprzątnąć po ustaniu przyczyn ich uŜycia. 

11). dbanie o czystość i estetykę posesji oraz ogrodzeń, utrzymywanie posesji w stanie wolnym od 
zachwaszczenia, 

12). usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów samochodowych, 

13). mycie pojazdów samochodowych wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, a w innym przypadku, 
gdy powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub są gromadzone w sposób 
umoŜliwiający ich usunięcie w sposób respektujący przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz 
utrzymania czystości i porządku w gminach, 

14). mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości jest dopuszczalne pod warunkiem 
stosowania środków ulegających biodegradacji, przy czym nie moŜe ono powodować uciąŜliwości dla 
nieruchomości sąsiednich, 

15). zabrania się mycia pojazdów mechanicznych w odległości mniejszej niŜ 15 m od cieków wodnych. 

16). gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych oraz ich stosowanie muszą spełniać wymogi 
przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000r. – o nawozach i nawoŜeniu (Dz.U. z 2000r., Nr 81, poz.991; z 
późn. zmianami), 

17). oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego 
nieruchomości oraz dbanie o ich estetyczny i czytelny wygląd. 

 

§ 4. 
Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1). spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych, 

2). stosowania środków chemicznych uŜytych do usunięcia śniegu i lodu, szkodliwych dla środowiska, 
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3). niszczenia obiektów małej architektury oraz wyposaŜenia placów zabaw, ulicznych urządzeń do 
gromadzenia odpadów, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej (np. hydranty, wiaty 
przystankowe), zieleńców, trawników i deptaków; 

4). wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

5). umieszczania reklam, nekrologów, itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi; 

6). zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

7). wykorzystywania nieczynnych studni do gromadzenia odpadów i nieczystości ciekłych; 

8). zajmowania pasa drogowego (chodnika, pobocza) celem składowania odpadów lub materiałów 
budowlanych. Na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda jej właściciela (zarządcy) i pobierana 
jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. (Dz.U. z 1985r., Nr 14, poz.60; z 
późn. zmianami); 

9). dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.627; z późn. zmianami 

 

 

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych i gromadzenia nieczysto ści płynnych na terenie nieruchomo ści oraz na 

drogach publicznych 

 
§ 5. 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia 
nieczystości płynnych na terenie nieruchomości: 

1). właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposaŜenie 
nieruchomości w pojemniki, kontenery lub worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 
pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem  wymienionych poniŜej zasad. Pojemniki 
na odpady niesegregowane oraz na odpady kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są 
właścicielowi nieruchomości odpłatnie przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe  
wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne, są właścicielom 
nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony, 
nieodpłatnie. Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegające biodegradacji są najemcom/właścicielom 
lokali dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony;  

2). właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w  
taki sposób by nie dopuścić do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni 
ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia 
ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych; określając wielkość i przepustowość tych 
urządzeń naleŜy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania ścieków: 

a) mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc, 
b) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc, 
c) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc, 
d) sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
e) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
f) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
g) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
h) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
i) zakłady produkcyjne: 

- bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc, 
- z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc; 

3). urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;  
b) pojemniki na odpady o pojemności  0,12  m3, 0,24 m3, 1,1 m3; 
c) worki z tworzyw sztucznych; 
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, 

papieru i tektury; o pojemności nie mniejszej niŜ 1,1m3 

Sformatowane: Punktory i
numeracja

Sformatowane: Punktory i
numeracja
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e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 

4). kaŜdy właściciel (uŜytkownik) nieruchomości winien ją wyposaŜyć w pojemnik na odpadu o pojemności 
dostosowanej do liczby mieszkańców, gwarantującej systematyczne usuwanie odpadów przez 
uprawnione podmioty; 

5). właściciel nieruchomości jest zobowiązany utrzymywać pojemniki w dobrym stanie sanitarnym i 
technicznym oraz do ich okresowej dezynfekcji;; 

6). zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu gorącego popiołu i ŜuŜla, 
gruzu budowlanego, odpadów niebezpiecznych , toksycznych i Ŝrących. 

7). zabrania się spalania odpadów w pojemnikach, koszach i kontenerach 

8). odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, naleŜy gromadzić w następujący sposób: 

a) odpady kuchenne ulegające biodegradacji – naleŜy składać w przydomowym kompostowniku na 
terenie nieruchomości, przy czym ich usytuowanie winno zapewniać odległość minimum 5 m od 
granicy nieruchomości od strony ulicy i 2 m od pozostałych granic. Tworzenie kompostowników nie 
moŜe stanowić uciąŜliwości dla  uŜytkowników sąsiednich nieruchomości. W przypadku braku 
kompostownika, odpady ulegające biodegradacji naleŜy składać w oznakowanym worku 
dostarczonym bezpłatnie przez uprawniony podmiot świadczący usługi związane ze zbieraniem i 
transportem odpadów. Wywóz odpadów odbywa się po zgłoszeniu uprawnionemu podmiotowi. 

b) odpady opakowaniowe (papier, tektura, tekstylia, metal) – naleŜy składać w oznakowanych i 
dostarczonych bezpłatnie przez uprawniony podmiot workach. Odpady te będą odbierane w 
wyznaczony przez uprawniony podmiot dzień w cyklu miesięcznym; 

c) odpady wielkogabarytowe – naleŜy wystawiać w wyznaczony przez uprawniony podmiot dzień (w 
cyklu półrocznym), na chodniku przed posesją lub dostarczyć do GPZO; 

§ 6. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach 
publicznych i na drogach: 

1). Gmina oraz podmioty uprawnione do świadczenia usług w zakresie zbierania i transportu odpadów 
komunalnych i jednostki prowadzące handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani ustawić w 
miejscach publicznych pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów; 

2). pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów winny mieć pojemność nie mniejszą niŜ 1,1 m3. Dopuszcza się 
odstępstwa od wyznaczonej pojemności, uwarunkowane przez nabyte wyroby producenta 
przedmiotowych pojemników; 

3). pojemniki do selektywnej zbiórki, będą oznakowane zgodnie z ich przeznaczeniem, tj. 

− zielony; na opakowania szklane, kolorowe 
− biały; na opakowania szklane, bezbarwne 
− niebieski; na papier, tekturę 
− Ŝółty; na opakowania z tworzyw sztucznych 
− czerwony; na opakowania ze stali, aluminium oraz metale 
− czarny; na opakowania wielomateriałowe. 

4). organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do wyposaŜenia miejsca, na którym się ona odbywa, w 
pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m3 dla kaŜdych 20 osób uczestniczących w imprezie oraz 
przenośne szalety w liczbie: jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie. Organizatorzy 
imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z uprawnionymi podmiotami, na dostarczenie pojemników lub 
worków oraz szaletów oraz na ich opróŜnienie i uprzątnięcie. 

§ 7. 

Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów oraz gromadzenia nieczystości 
płynnych: 

1). podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, naleŜy 
uwzględniać przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. – w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 20052r., Nr 75, 
poz.690); 

2). pojemniki lub worki na odpady naleŜy ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników uprawnionych 
podmiotów, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości. Dopuszcza się wjazd pojazdu 
podmiotu uprawnionego na teren nieruchomości, w celu usunięcia odpadów z pojemników (worków); 
jeŜeli jest to niemoŜliwe naleŜy je wystawiać (zgodnie z harmonogramem) na teren przed posesją 
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3). szczelny zbiornik bezodpływowy na odpady płynne lub przydomowa oczyszczalnia, winny być 
usytuowane na terenie nieruchomości w sposób umoŜliwiający do nich dojazd pojazdów asenizacyjnych 
podmiotów uprawnionych do ich opróŜniania; 

§ 8. 

Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa i właściwej eksploatacji urządzeń do 
gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych. 

1). do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, przeznaczonych na papier, tekturę 
zabrania się wrzucać : 
− opakowań z zawartością, np. Ŝywnością, wapnem, cementem; 
− prospekty oraz foliowane i lakierowane katalogi 
− opakowania po odpadach niebezpiecznych; 

2). do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, przeznaczonych na opakowania 
szklane, zabrania się wrzucać: 

− ceramikę (porcelana, naczynia typu Duralex i Arco, doniczki); 
− lustra;  
− szkło budowlane;  
− szyby samochodowe; 

3). do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, przeznaczonych na tworzywa 
sztuczne, zabrania się wrzucać : 

− tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokre folie; 
− opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach 
− opakowania po środkach chwasto – i owadobójczych; 

4). zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do 
bezodpływowych zbiorników przeznaczonych do gromadzenia ścieków bytowych. 

 
 

Rozdział IV 

Częstotliwo ść i sposób pozbywania si ę odpadów komunalnych i nieczysto ści ciekłych z 
terenu nieruchomo ści oraz terenów przeznaczonych do u Ŝytku publicznego 

§ 9. 

Obowiązki w zakresie podpisywania umów: 

1). właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem uprawnionym do świadczenia 
usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych; 

2). właściciele nieruchomości oraz prowadzący działalność gospodarczą, są obowiązani do podania 
upowaŜnionemu przedstawicielowi uprawnionego podmiotu, danych niezbędnych do przygotowania 
treści umowy; 

3). właściciele nieruchomości oraz prowadzący działalność gospodarczą, które nie są podłączone do sieci 
kanalizacyjnej, są zobowiązani do podpisania w terminie 21 dni od dnia wejścia w Ŝycie niniejszego 
regulaminu, umowy z uprawnionym podmiotem na opróŜnianie zbiornika bezodpływowego lub usuwanie 
nieczystości z osadnika oczyszczalni przydomowej; 

4). wymieniona w pkt.3 umowa moŜe być równieŜ podpisana z przedsiębiorstwem funkcjonującym w oparciu 
o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U z 2001r., Nr 72, poz.747; z późn. zmianami); 

5). odprowadzanie nieczystości płynnych z terenu nieruchomości rozliczane jest: 
− w oparciu o wskazania licznika poboru wody w przypadku wprowadzania ścieków do systemu 

kanalizacyjnego, lub 
− w przypadku wprowadzania ścieków do systemu kanalizacyjnego i braku na terenie nieruchomości  

(lokalu) urządzenia pomiaru poboru wody, w oparciu o normy określone w § 5 pkt.2 rozporządzenia 
ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. – w sprawie określenia norm zuŜycia wody (Dz.U z 
2002r., Nr 8, poz.70) 

− w przypadku opróŜniania zbiorników bezodpływowych, w oparciu o skalkulowane stawki faktycznie 
wykonanej usługi przez uprawniony podmiot; 
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6). dokumentem upowaŜniającym do podpisania umowy z właścicielem nowowowybudowanych 
nieruchomości przez podmiot upowaŜniony jest pozwolenie na uŜytkowanie obiektu lub zawiadomienie 
o zakończeniu budowy spełniające wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 
1994 r. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.); 

7). rolnicy, zuŜywający wodę na potrzeby gospodarstwa rolnego i w związku z tym nieodprowadzający jej 
do zbiorników bezodpływowych, powinni zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zuŜycia wody na 
potrzeby bytowe, w przeciwnym razie będą rozliczani w oparciu o wyŜej wymienione normy; 

8). organizator imprezy masowej jest zobowiązany do wyposaŜenia miejsca, na którym ona się odbywa, w 
pojemniki lub worki na stałe odpady komunalne oraz w przenośne szalety w ilości zapewniającej 
utrzymanie czystości i porządku podczas i po imprezie. Organizatorzy imprezy są zobowiązania 
zawrzeć umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczenie pojemników i szaletów oraz ich 
opróŜnienie i uprzątnięcie.  

§ 10. 

Konsekwencje niewykonywania obowiązków: 

1). wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposaŜenia nieruchomości w 
urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, 
przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposaŜenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub 
wyposaŜenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upowaŜnione słuŜby; w 
przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków wójt, wydaje decyzję nakazującą ich 
wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968), 

2). wójt dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości umów na 
usługi odbioru odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich 
obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat 

3). w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, wójt, wydaje z urzędu 
decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób 
udostępniania urządzeń w celu ich opróŜnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom 
nieruchomości odbieranie odpadów komunalnych oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych; 
decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega 
przedłuŜeniu na rok następny, jeŜeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed 
upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania 
usługi nie jest późniejszy niŜ data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyŜej 
wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.); 

4). dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel 
nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat; 

5). w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 
zobowiązany do usunięcia ich w terminie dwu tygodni od momentu stwierdzenia tego faktu i 
powiadomienia o tym gminy; 

6). w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w terminie dwu tygodni, wykona to 
za niego gmina i obciąŜy kosztami. 

 
§ 11. 

Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych: 

1). ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, zgodnie z § 3 pkt. 5 
i 6  niniejszego Regulaminu; 

2). właściciele nieruchomości wyposaŜonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróŜniać je z 
częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię 
terenu; przyjmuje się, Ŝe pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróŜnianie ich nie częściej niŜ 
raz w tygodniu; 

3). organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróŜniać przenośne toalety oraz 
usuwać je niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 
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§ 12. 

Sposób pozbywania się odpadów i opróŜniania zbiorników bezodpływowych: 

1). odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane od właścicieli nieruchomości 
zgodnie z Harmonogramem odbioru odpadów  komunalnych w Gminie Santok opracowanym w 
porozumieniu z uprawnionymi podmiotami świadczącymi usługi związane z zbieraniem i wywozem 
odpadów. Harmonogram będzie ogłaszany w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Santok. 

2). opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złoŜonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 
umowę; zamówienie musi być zrealizowane w okresie 36 godzin od złoŜenia; 

3). częstotliwość opróŜniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji; 

4). do odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych i ulegających biodegradacji naleŜy uŜywać 
samochodów specjalistycznych, a do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych – samochodów asenizacyjnych; Pojazdy te winny być czyste i oznakowane w sposób 
umoŜliwiający identyfikacją  

5). zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz nieczystości płynnych 
pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć, a teren zdezynfekować 

6). podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróŜnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagraŜały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się 
według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem, z uwzględnieniem § 12 pkt.1 Regulaminu; 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpad ów i ilo ści odpadów 

wyselekcjonowanych, do których osi ągnięcia zobowi ązane są podmioty 
uprawnione 

 

§ 13. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na terenach wiejskich: 

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niŜ 75% wagowo całkowitej masy odpadów ulegających 
biodegradacji,  

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niŜ 50%,  

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niŜ 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 
roku 1995, będą to następujące ilości: 

− 38 kg/osobę/rok w roku 2010,   

− 25 kg/osobę/rok w roku 2013,  

− 18 kg/osobę/rok w roku 2020. 

Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów od mieszkańców 
nieruchomości na terenie gminy Santok.  
 

§ 14. 

Zgodnie z zapisami KPGO i treścią niniejszego Regulaminu, podmioty uprawnione są zobowiązane w kolejnych 
latach wyselekcjonować spośród odpadów komunalnych przekazywanych przez jedną osobę i poddać 
odzyskowi oraz recyklingowi ilości odpadów podane w § 2 ust. 11. 
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ROZDZIAŁ VI 

Inne wymagania wynikaj ące z gminnego planu gospodarki odpadami 
 
§ 15. 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają 
unieszkodliwianiu w instalacjach lub są przekazywane podmiotom do odzysku lub recyklingu, określonym w 
„Planie gospodarki odpadami dla Związku Celowego Gmin MG – 6 na lata 2001 – 2011” lub, uwzględniając 
najlepszą dostępną technikę lub technologię, przekazywane do najbliŜej połoŜonych miejsc od miejsca ich 
wytworzenia gdzie zostaną poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. 
 
 
§ 16. 

1). Masa odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości lub 
najemców/właścicieli lokali, jest rejestrowana przez podmiot uprawniony, z którym mają oni podpisane 
umowy. 

2). Górne stawki opłat są skalkulowane dla sytuacji, w której właściciele nieruchomości nie dokonują 
selekcji odpadów, zaś obowiązek uzyskania obowiązujących poziomów odzysku ma wyłącznie podmiot 
uprawniony, który ma obowiązek selekcjonować odpady zmieszane. Gmina, podejmując uchwałę w 
sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, dokonuje wstępnego ich 
oszacowania na podstawie wskaźników zawartych w KPGO, skorygowanych o wzrost cen towarów i 
usług w okresie od jego przyjęcia lub na podstawie własnych kalkulacji stawek opłat rozumianych jak w 
§ 2 pkt. 8, albo na podstawie wyników przetargów. 

3). Stawki opłat zawarte w umowach ulegają obniŜce, której wysokość jest uzaleŜniona od uzyskanych 
przez właściciela nieruchomości w roku poprzednim wyników w zakresie zbiórki selektywnej. Właściciel 
nieruchomości lub najemca/właściciel lokalu uzyskują zniŜkę w wysokości opłat w zamian za uzyskanie 
części lub całości przewidzianego na dany rok średniego poziomu selekcji. ZniŜka ta jest uwzględniana 
w rachunkach wystawianych właścicielowi nieruchomości lub najemcy/właścicielowi lokalu w roku 
następnym.  

4). Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich 
rodzajów odpadów komunalnych. 

5). Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, które 
są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających 
biodegradacji, kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było moŜliwe ograniczanie składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji.  

6). Gmina podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwoleń na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

7). Gmina, wydając zezwolenie na odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości, poprzez określenie 
szczegółowych zasad odbioru i postępowania, zobowiązuje przedsiębiorców do odbierania wszystkich 
odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z 
remontów i odpadów niebezpiecznych.  

8). Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i 
recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez 
właścicieli nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców, a w dalszej kolejności przez 
właściwe postępowanie z nimi. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Obowi ązki osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe, maj ących na celu ochron ę przed 
zagro Ŝeniem lub uci ąŜliwo ścią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego u Ŝytku  
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§ 17. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostroŜności, 
zapewniających ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do uŜytku publicznego, ponoszą teŜ pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 
 
 
§ 18. 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe naleŜy: 

1). Stały i skuteczny dozór; 

2). Niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk 
oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy; 

3). Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego 
przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma moŜliwość sprawowania 
kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

4). Uzyskanie zezwolenia wójta na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie 
wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687);  

5). Prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagraŜającego 
otoczeniu - w nałoŜonym kagańcu, 

6). Opłacanie  podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie rada gminy, 

7). Systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 
69, poz. 625); , która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyŜej trzech miesięcy i 
okazywanie na Ŝądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, gminnych zaświadczenia o 
przeprowadzonym  szczepieniu, 

8). Zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości moŜe mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez 
psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeŜeniem;  

9). Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod produkcji rolnej, 

 

§ 19. 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady Gminy 
Santok w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt. 

 
 
 
 
 

ROZDZIAŁ VIII 

Wymagania odno śnie utrzymywania zwierz ąt gospodarskich na terenach wył ączonych 
z produkcji rolniczej 

 
 
§ 20. 

1). Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie. 

2). Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy takŜe zwartych terenów, zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, ogrody działkowe. 

3). Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami: 
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− posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), 

− wszelka uciąŜliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną 
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

− Odstępstwa od wymienionych zakazów dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyraŜą zgodę 
sąsiedzi będący stronami postępowania w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz Wójt. 

4). Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani 
są: 
− przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych; 
− gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla 

ścieków; 
− składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na 

terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości; 
− przeprowadzać w miarę potrzeby deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 

zwierząt 

− pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości 
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciąŜliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich. 

 
 
 
 

ROZDZIAŁ IX 

Obszary podlegaj ące obowi ązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  
 
 
§ 21. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby, deratyzacji na terenie 
nieruchomości.  

 
§ 22. 

Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji ustala Wójt informując pisemnie Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i podaje do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie, w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 

 
§ 23. 

W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagroŜenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz 
określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

 
§ 24. 

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąŜają właścicieli nieruchomości. 

 

 

 

ROZDZIAŁ X 

Postanowienia ko ńcowe 
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§ 25. 

1). Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje wójt 

2). Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny 
przewidzianej w ustawie z dnia 20 maja 1971r.  – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz.114; ze 
zmianami). 

3). Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust.2, toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 
sierpnia 2001r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2001r., Nr 106, poz.1148; 
ze zmianami). 

§ 26. 

Niniejszą Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy, w sposób zwyczajowo 
przyjęty. 
 

§ 27. 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej Uchwały traci moc uchwała Nr XXXIII/238/97 Rady Gminy Santok 
z dnia 5 czerwca 1997r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości, porządku  i 
gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Santok. 
 

§ 28. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok 

 
§ 29. 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

        Tadeusz Boczula 

 

 


