UCHWAŁA NR XXIII/162/2012
RADY GMINY WĄSEWO
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
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 2012 r. poz. 391 z późn. zm) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi
Mazowieckiej, Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsewo.
§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wąsewo, w sołectwach oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wąsewo.
§ 4.
Traci moc uchwała nr IV/18/07 Rady Gminy Wąsewo z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie
uchwalenia „ regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo” ( Dz.
Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 95, poz. 2333, oraz z 2008 r. Nr 71, poz. 2615).
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Gałązka
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/162/2012
Rady Gminy Wąsewo
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąsewo
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wąsewo.
§ 2.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia
3 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012 r. poz. 391).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości niezwłocznie po
ich powstaniu, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości ( należy to
realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów;), przez niezwłoczne
uprzątnięcie należy rozumieć uprzątnięcie w dniu powstania zanieczyszczeń.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest wyłącznie w miejscach:
a) na terenie nieruchomości mycie jedynie nadwozia pojazdu przy użyciu detergentów
ulegających biodegradacji,
b) na terenach służących do użytku publicznego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

tylko

w miejscach

do

tego

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są
wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela i mogą dotyczyć tylko należących do niego
pojazdów mechanicznych. Drobne naprawy obejmują wymianę kół, świec zapłonowych,
żarówek, uzupełnienie płynów, regulację i wymianę drobnych elementów, w sytuacji gdy
nie są one uciążliwe dla właściciela sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są
gromadzone w odpowiednich pojemnikach.
4. Na terenie nieruchomości zamieszkałych prowadzi się selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych wyodrębniając następujące frakcje odpadowe:
1) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metale, wielomateriałowe,
szklane, papieru i tektury;
2) odpady selektywnie gromadzone biodegradowalne, w tym poddawane kompostowaniu
w miejscu wytworzenia;
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3) odpady zmieszane;
4) odpady wielkogabarytowe.
5. Na terenie nieruchomości niezamieszkałych będących targowiskami prowadzi się
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając następujące frakcje odpadowe:
1) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metale, wielomateriałowe,
szklane, papieru i tektury;
2) odpady selektywnie gromadzone biodegradowalne;
3) odpady zmieszane.
6. Z terenów pasów drogowych prowadzi się zbiórkę odpadów komunalnych zmieszanych.
7. Podmioty gospodarcze prowadzą selektywną
wyodrębniając następujące frakcje odpadowe:

zbiórkę

odpadów

komunalnych

1) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metale, wielomateriałowe,
szklane, papieru i tektury;
2) odpady selektywnie gromadzone biodegradowalne;
3) odpady zmieszane;
4) odpady wielkogabarytowe.
8. Urzędy administracji samorządowej, instytucje, instytucje edukacyjne, prowadzą
selektywną zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając następujące frakcje odpadowe:
1) odpady selektywnie gromadzone z tworzyw sztucznych, metale, wielomateriałowe,
szklane, papieru i tektury;
2) odpady zmieszane.
9. Na terenie cmentarzy prowadzi się zbiórkę odpadów komunalnych wyodrębniając
następujące frakcje:
1) odpady zmieszane;
2) selektywnie gromadzone odpady biodegradowalne.
10. Odpady niebezpieczne gromadzone są selektywnie w następujący sposób:
1) przeterminowane pestycydy, oleje odpadowe, rozpuszczalniki, alkalia, kwasy,
odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice
zawierające odpady niebezpieczne, detergenty zawierające odpady niebezpieczne,
przeterminowane pestycydy w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
2) zużyte baterie i akumulatory w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
przez sprzedawców detalicznych, hurtowych oraz serwisy sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, za pomocą mobilnych punktów gromadzenia odpadów
niebezpiecznych, lub specjalnych pojemnikach rozstawionych w instytucjach
użyteczności publicznej, instytucjach edukacyjnych;
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punkcie selektywnego zbierania odpadów
komunalnych przez sprzedawców detalicznych, hurtowych oraz serwisy sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, za pomocą mobilnych punktów gromadzenia odpadów
niebezpiecznych;
4) przeterminowane leki w aptekach.
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§ 4.
Za spełnienie wymogów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych uznaje się sytuację, gdy
w pojemniku na frakcję selektywnie zbieraną znajduje się:
1) w zabudowie wielorodzinnej nie mniej niż 80% objętości frakcji, dla której przeznaczony
jest dany rodzaj pojemnika,
2) w zabudowie jednorodzinnej nie mniej niż 95% objętości frakcji, dla której przeznaczony
jest dany rodzaj pojemnika.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 5.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) określa się pojemniki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości:
a) pojemniki na odpady o pojemności: od 120 l- do 1100 l;
b) pojemniki KP-7 o pojemności 7000 l;
2) dopuszcza się stosowanie worków polietylenowych LDPE o pojemności 120 l do
selektywnej zbiórki i gromadzenia frakcji odpadów komunalnych.
3) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki o pojemności uwzględniającej częstotliwość
i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych
w regulaminie zasad;
4) właściciel nieruchomości zaopatruje się w pojemniki na odpady komunalne, pojemniki
służące gromadzeniu selektywnemu odpadów powinny być oznaczone, do jakiej frakcji są
przeznaczone;
§ 6.
W celu wyposażenia nieruchomości w niezbędną ilość pojemników, określa się minimalną
pojemność pojemników, jakie należy przeznaczyć na odpady komunalne:
1) nieruchomość zamieszkała przez 1-4 osoby:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) jeden worek foliowy LDPE o pojemności 120 l na każdą frakcję selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
2) nieruchomość zamieszkała przez 5-8 osób:
a) dwa pojemniki o pojemności 120 l (lub jeden pojemnik 240 l),
b) dwa worki foliowe LDPE o pojemności 120l na każdą frakcję selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
3) nieruchomość zamieszkała przez 8 więcej osób:
a) trzy pojemniki o pojemności 120 l (lub jeden pojemnik 120 l i jeden pojemnik 240 l),
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b) trzy worki foliowe LDPE o pojemności 120l na każdą frakcję selektywnie zebranych
odpadów komunalnych,
4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników do liczby mieszkańców i częstotliwości wywozu, biorąc pod uwagę zasadę, że
na każde 4 osoby powinien przypadać jeden pojemnik o pojemności 120 l i minimum jeden
worek foliowy LDPE o pojemności 120 l na każdą selektywnie zebraną frakcję odpadów
komunalnych;
5) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swoich indywidualnych potrzeb
uwzględniając średnią tygodniową ilość wytwarzania odpadów oraz częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych:
a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i 10 l na każdego pracownika;
b) dla przedszkoli – 3 l na każde dziecko i 10 l na każdego pracownika;
c) dla lokali handlowych – 50 l każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik pojemności 120 l na lokal;
d) dla punktów handlowych poza lokalem – 10 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
e) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
f) dla hoteli, innych placówek dziennego pobytu- 20 l na jedno łóżko;
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10
pracowników,
h) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika 120 l na odpady.
i) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur -10 l na każdego
pracownika
§ 7.
W zależności od rodzaju nieruchomości, z której odbierane są niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne oraz selektywnie zebrane frakcje odpadów ilość pojemników ustala się:
1) dla nieruchomości zamieszkałych - ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących
daną nieruchomość, zgodnie z § 6 pkt 1 - 4 oraz częstotliwości odbierania odpadów
zgodnie z § 11 ust. 1;
2) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - ustala się
na podstawie ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z § 6 pkt 5 oraz częstotliwości
odbierania odpadów zgodnie z § 11 ust. 1;
3) dla nieruchomości częściowo zamieszkałych - ustala się odrębnie dla części zamieszkałej,
zgodnie ze sposobem wyliczania jak dla nieruchomości zamieszkałej, opisanej w § 6 pkt 14, a dla części niezamieszkałej nieruchomości ustala się tak jak w § 6 pkt 5; minimalna
wielkość pojemników dla tego rodzaju nieruchomości stanowi sumę wielkości pojemników
wyliczonych zgodnie z pkt 1 i pkt 2;
4) dla nieruchomości czasowo zamieszkałych - ustala się w sposób przewidziany jak dla
nieruchomości zamieszkałych.
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§ 8.
Właściciele nieruchomości zapewniają 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 opróżnianie było konieczne nie częściej niż
raz na dwa tygodnie bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość
przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców,
w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania, określonego w przepisach
odrębnych.
§ 9.
Zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać 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; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy
w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;
2) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub oczyszczalnia przydomowa
muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia;
3) wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie
przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę do
tego celu w zabudowie wielorodzinnej;
4) wyselekcjonowane odpady budowlane muszą być złożone w miejscu umożliwiającym
dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego, na miejscu nieutrudniającym korzystania
z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu przez zarządcę w zabudowie
wielorodzinnej.
§ 10.
Ograniczenia wynikające z konieczności utrzymywania w odpowiednim stanie technicznym,
sanitarnym i porządkowym pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych
i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, żużli, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
i innych odpadów niebezpiecznych;
2) zabrania się spalania w pojemnikach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
3) do pojemników na papier i tekturę zabrania się wrzucać:
- opakowań z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem itp.,
- kalki technicznej,
- woskowanego, zatłuszczonego papieru,
- prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;
4) do pojemników na szkło zabrania się wrzucać:
- ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
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- lustra,
- szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości,
- szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),
- szyby samochodowe;
5) do pojemników na tworzywa sztuczne zabrania się wrzucać:
- tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,
- opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach,
- opakowania po środkach ochrony roślin.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 11.
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, jak i selektywnie gromadzone frakcje
odpadów komunalnych powinny być odbierane z terenów nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od kwietnia do września raz
na dwa tygodnie a w okresie od października do marca nie rzadziej niż raz na miesiąc,
2) frakcje gromadzone selektywnie - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Odpady komunalne zbierane selektywnie w miejscu wytwarzania mieszkańcy mogą
dostarczać samodzielnie do punktów selektywnej zbiórki na terenie gminy.
3. Odpady biodegradowalne będą odbierane przez przedsiębiorcę z częstotliwością raz na dwa
tygodnie.
4. Odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być kompostowane na terenie
nieruchomości na której powstały w sposób nie uciążliwy dla użytkowników sąsiednich
nieruchomości, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w deklaracji przez właściciela
nieruchomości, że będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie bioodpadów, oraz
wykorzysta uzyskany materiał do własnych potrzeb.
5. W przypadku przekazywania przedsiębiorcy, frakcji odpadów zielonych, odpady te
powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach o pojemności 120 l. Odbiór
odpadów zielonych powinien być realizowany nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
w okresie wegetacyjnym tj. od 1 kwietnia do 31 października.
6. Właściciele nieruchomości winni we własnym zakresie przekazywać odpady niebezpieczne
do punktu selektywnej zbiórki lub pojemników ustawionych przez gminę.
7. Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych będą odbierane z częstotliwością minimum raz w roku,
w terminie wskazanym w harmonogramie lub indywidualnie do punktu selektywnej
zbiórki.
8. Zużyte opony gromadzone są w punkcie selektywnej zbiórki bądź w serwisach lub
warsztatach samochodowych.
9. Przeterminowane leki gromadzone są w punkcie zbiórki zlokalizowanym w aptece
w miejscowości Wąsewo.
10. Baterie i akumulatory gromadzone są w punkcie selektywnej zbiórki oraz w punktach ich
sprzedaży.
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11. Zgromadzone odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania
robót gromadzone są w punkcie selektywnego zbierania bądź odbierane przez
przedsiębiorstwo wywozowe na wniosek właścicieli.
12. Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe winno odbywać się w odstępach czasu zależnych od ilości wytwarzanych
nieczystości ciekłych i pojemności zbiorników, przy zachowaniu ciągłości użytkowania
i nieprzepełniania zagrażającemu zanieczyszczeniem środowiska.
13. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych powinna gwarantować utrzymanie
właściwego stanu sanitarno-higienicznego i estetykę nieruchomości.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12.
Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalony niniejszym regulaminem,
zobowiązuje do spełnienia wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki
odpadami takich jak:
1) osiągnięcie przez gminę do 31 grudnia 2020 roku poziomu recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,
2) osiągnięcie przez gminę do 31 grudnia 2020 roku poziomu recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo,
3) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do 60% wytworzonych odpadów
do końca 2014 r.,
4) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich
mieszkańców najpóźniej do 2015r.,
5) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej
do 2015 r.,
6) przekazywanie odpadów zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania
wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK),
zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. W przypadku braku RIPOK lub
gdy istniejąca RIPOK ulegnie awarii albo nie może przyjmować odpadów z innych
przyczyn odpady zmieszane, odpady zielone i pozostałości z sortowania będą
przekazywane do instalacji do zastępczej obsługi regionów.
§ 13.
Sposób gospodarowania odpadami komunalnymi, ustalony niniejszym regulaminem,
zobowiązuje do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji;
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w 1995r.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
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zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 14.
1. Osoby utrzymujące na obszarze gminy zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności, w tym niepozostawiania zwierzęcia bez nadzoru osób
dorosłych,
2) trzymania zwierzęcia w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych
nieruchomościach, zabezpieczonych przed samodzielnym wydostaniem się zwierzęcia na
zewnątrz,
3) prowadzenia psów na smyczy na terenach ogólnodostępnych, a dodatkowo w kagańcu
psów ras uznawanych za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności lub
swoim wyglądem i zachowaniem mogące stwarzać zagrożenie dla ludzi przebywających
w otoczeniu,
4) usuwania zanieczyszczeń, pozostawionych przez zwierzęta domowe w miejscach
publicznych; postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu
niepełnosprawności, korzystających z pomocy psów asystujących;
2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod
warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem;
3. W budynkach wielorodzinnych właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do
utrzymywania ich w lokalach mieszkalnych;
4. Właściciele budynków jednorodzinnych mogą utrzymywać na terenie ogrodzonej posesji
psa luzem, pod warunkiem umieszczenia na bramie wejściowej tabliczki z napisem
„Uwaga pies” ;
5. Hodowane psy powinny posiadać tabliczki identyfikacyjne;
6. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Wąsewo reguluje
Uchwała Rady Gminy Wąsewo Nr XVI/110/2012 z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie
przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Wąsewo”;
7. Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego,
placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego
oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości, placówki lub obiektu. Zakaz
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób
niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.
§ 15.
1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych
pomieszczeniach budynków służących do użytku publicznego, a także na terenach użytku
publicznego takich jak ulice, chodniki, skwery, zieleńce itp.
2. Zakazuje się wyprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny placów zabaw
dla dzieci, piaskownic i innych urządzeń służących do zabawy.
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Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 16.
1. Na terenie Gminy Wąsewo zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, na terenie osiedli
domów wielorodzinnych oraz jednorodzinnych o zabudowie zwartej, na działkach
o powierzchni do 1000 m2 z wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują się
gospodarstwa rolne.
2. Na działkach o powierzchni powyżej 1000 m2 dopuszcza się możliwość utrzymywania
zwierząt gospodarskich, po warunkiem, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska
w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na
której jest prowadzona.
Rozdział 8.
Zasady wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 17.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia gryzoni w obrębie swojej
nieruchomości.
2. Deratyzacja na terenie gminy zostaje przeprowadzana według potrzeb.
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