Załącznik
do Uchwały Nr …/..../…..2012
Rady Gminy Smołdzino
z dnia …............... 2012 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY SMOŁDZINO

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Smołdzino dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz
zużytych opon, a także odpadów zielonych,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,
c) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczanych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach bądź innych
źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników,
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku,
6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach,
7) wyznaczania
przeprowadzenia.
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§ 2.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) „ustawie o utrzymaniu czystości” - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
2) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu,
3) przedsiębiorcy - należy rozumieć osobę prawną lub fizyczną, która prowadzi we własnym
imieniu i na własną odpowiedzialność działalność gospodarczą,
4) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach
domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych (odpady pozostałe po obróbce skóry, tkanin, itp.),
5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, który ze względu
na swoje rozmiary lub masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach na odpady (meble,
wózki dziecięce itp.),
6) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, ulegające biodegradacji,
powstających w wyniku pielęgnacji lub uprawy m.in. ogrodów, terenów zielonych,
7) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi przy
udziale mikroorganizmów (gałęzie, skoszona trawa, liście, odpady powstające przy przygotowaniu
posiłków itp.),
8) odpadach wielomateriałowych - należy przez to rozumieć opakowania kartonowe po mleku,
sokach itp.),
9) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć m.in. (odpady do impregnacji drewna,
olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i
nawozach, opakowania po aerozolach .),
10) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych
rozbiórkowych pochodzące z terenów budów oraz remontów itp.
11) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami, w których
znajduje się od jednego do trzech lokali,
12) zabudowie wielolokalowej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami, w których
znajduje się cztery lub więcej lokali,
13) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków,
14) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscach ich powstawania,
15) przedsiębiorcy odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości,
16) przedsiębiorcy opróżniającym zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków
z osadu - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych,
17) działalności użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć zadania, których cel stanowi
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
powszechnie dostępnych,
18) lokalu użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć ogólnodostępne budynki lub lokale
służące zaspakajaniu potrzeb społecznych (biura, placówki handlowo – usługowe itp.),
19) terenie użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć tereny ogólnodostępne (parki zieleni,
parkingi dla pojazdów, przystanki komunikacji samochodowej itp.),

20) zwierzętach domowych - należy rozumieć zwierzęta trzymane przez człowieka w domu dla
osobistej przyjemności lub towarzystwa (psy, koty itp.),
21) zwierzętach gospodarskich - należy rozumieć zwierzęta chowane w odpowiednich warunkach
służące jako źródło żywności (bydło, trzoda chlewna, konie, drób itp.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarnym
i porządkowym.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania, a odbierający odpady do odbierania
następujących rodzajów odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,
2) przeterminowanych leków i chemikaliów,
3) opakowań wielomateriałowych,
4) zużytych baterii i akumulatorów,
5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
8) zużytych opon,
9) odpadów biodegradowalnych - w tym zielonych,
10) papieru i tektury,
11) szkła,
12) tworzywa sztucznego typu PET i plastik przemysłowo – gospodarczy,
13) metali.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
z chwilą ich powstania.
3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innym
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie.
4. Od dnia 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości, którzy wskażą wcześniej w deklaracji
selektywny zbiór odpadów komunalnych będą zobowiązani gromadzić tworzywo sztuczne, odpady
wielomateriałowe, metale i szkło w przeznaczonych do tego celu workach foliowych bądź
pojemnikach, bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstały te rodzaje odpadów.
5. Do dnia 30 czerwca 2013 roku, wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych - tworzywo
sztuczne i szkło - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemnikach
rozmieszczonych na terenie poszczególnych miejscowości.
6. Dopuszcza się łączne gromadzenie tworzywa sztucznego, opakowań wielomateriałowych, metali
w tym samym opakowaniu - worku foliowym bądź pojemniku.
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane oraz rozbiórkowe, metale, papier
i tekturę, zużyte opony, odpady wielomateriałowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe pochodzące z terenu nieruchomości) należy

przekazywać do utworzonego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
8. Akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych
i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe mogą być wystawiane przed teren nieruchomości,
z której pochodzą, w czasie wskazanym przez Wójta Gminy Smołdzino, celem odbioru przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Dopuszcza się przekazanie mebli i innych
odpadów wielkogabarytowych do utworzonego punktu selektywnej zbiórki odpadów.
10. Odpady zielone należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one
powstały i przekazywać do utworzonego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Dopuszcza się zbieranie i gromadzenie w przydomowych kompostownikach odpadów zielonych
powstających na terenie nieruchomości (uschnięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew
i krzewów itp.).
§ 5.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników służących do użytku publicznego położonych na terenie oraz wzdłuż
ich nieruchomości. Nie dotyczy chodników na których dopuszczony jest płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych.
2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany po każdym opadzie śniegu i w miarę
potrzeby poprzez:
1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.,
2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów,
3) posypywanie oblodzonej, śliskiej powierzchni piaskiem.
§ 6.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej
lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy
użyciu środków ulegających biodegradacji,
3) mycia nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych,
2) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich
nieruchomości,
3) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§ 7.
Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 L;
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L – 120 L;
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;
4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;
5) pojemniki na odpady o pojemności od 5 m³ do 10 m ³;
6) worki z foli LDPE o pojemności 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku
do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:
a) tworzywo sztuczne,
b) szkło,
c) odpady wielomateriałowe,
d) metale.
7) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku
do każdego rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1,5 m³ do 3 m³
z przeznaczeniem na:
a) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale o pojemności od 1,5 m³ do 3 m³,
b) szkło o pojemności 1,5 m³,
8) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 110 L.
§ 8.
1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 2 osób – w rozmiarze 60 L,
2) od 2 do 4 osób – w rozmiarze 120 L,
3) powyżej 4 osób – w rozmiarze 240 L.
4) od 5 do 9 osób - w rozmiarze do 240 L,
5) od 10 do 15 osób - w rozmiarze 2 x 240 L,
6) od 16 do 20 osób - w rozmiarze 1100 L,
7) od 21 do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1100 L,

8) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1100 L.
§ 9.
1. Ustala się minimalną pojemność, pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych, uwzględniając następujące normy:
1) dla szkół 3 L na każdego ucznia i pracownika,
2) dla przedszkoli 3 L na każdego ucznia i pracownika,
3) dla lokali handlowych 50 L na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik na każdy punkt handlowy,
4) dla lokali gastronomicznych 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 120 L na każdych 10 pracowników,
6) dla obiektów turystycznych w tym agroturystycznych oraz innych obiektów w jakich świadczone
są usługi hotelarskie 20 L na jedno łóżko,
2. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się
one odbywają, w jeden pojemnik o pojemności 120 L na 50 osób uczestniczących w imprezie,
3. Dopuszcza się ustawienie pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych przy drogach publicznych w terenie zabudowanym o pojemności od 20 L
do 100 L.
§ 10.
1. Zgodnie z „ustawą o utrzymaniu czystości”, właściciel nieruchomości zobowiązany jest
wyposażyć nieruchomość w worki foliowe i pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych.
2. Pojemniki i worki foliowe, o których mowa w niniejszym rozdziale należy umieszczać na terenie
nieruchomości, z której zbierane są odpady.
3. Pojemniki i worki foliowe należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
4. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym w szczególności poprzez
stałą naprawę ich szczelności, a także utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym.
5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne
śniegu, lodu, gorącego popiołu.
§ 11.
W utworzonym na terenie Gminy Smołdzino punkcie bezpłatnej selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, będą odbierane i magazynowane następujące odpady zebrane w sposób selektywny:
1) przeterminowane leki i chemikalia,
2) papier i tektura,
3) opakowania wielomateriałowe i metale,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych,
8) zużyte opony,

9) odpady ulegające biodegradacji – w tym odpady zielone,
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12.
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) wyposażania nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników lub worków foliowych
do gromadzenia odpadów komunalnych,
2) zapewnienia systematycznego odbioru odpadów,
3) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów,
4) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach foliowych, a następnie odebranie
ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani udostępnić pojemniki lub worki foliowe
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w dniu odbierania tych odpadów,
w szczególności, przez ich wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające
swobodny do nich dojazd.
4. Właściciele nieruchomości z zastrzeżeniem ust. 5 oraz ust. 6 obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz
w miesiącu, a w okresie od dnia 1 maja do dnia 30 września co najmniej 2 razy w miesiącu.
5. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną, hotelarską, agroturystyczną działalność
gospodarczą lub inną działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 1 raz w tygodniu.
6. W przypadku zabudowy wielolokalowej odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości odbywać się będzie co najmniej 1 raz na 2 tygodnie.
7.Ustala się, że od właścicieli nieruchomości, odbiór segregowanych odpadów komunalnych
odbywać się będzie:
1) tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu,
2) szkło – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
8. Pojemniki na tworzywa sztuczne oraz szkło rozmieszczone na terenie poszczególnych
miejscowości należy opróżniać z częstotliwością co najmniej 1 raz w miesiącu.
9. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez Wójta
Gminy Smołdzino, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji odpadów co najmniej
2 razy w roku.
§ 13.
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru
działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości.
§ 14.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń

do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb zamieszkujących
na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości co najmniej 1 raz na dwa miesiące z zastrzeżeniem ust. 1.
4. Ustala się częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych
oczyszczalni co najmniej 1 raz w roku.
5. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających
do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) używanie toreb wielokrotnego użytku (w szczególności płóciennych) do codziennych zakupów,
2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na terenie przydomowym,
3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,
4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
5) zgniatania butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed
wrzuceniem do pojemnika,
6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież.
2. Odpady niebezpieczne, wysegregowane z odpadów komunalnych należy przekazywać
do uprawnionego przedsiębiorcy prowadzącego ich odzysk bądź unieszkodliwienie.
3. Zwłoki zwierząt należy przekazywać do przedsiębiorcy zajmującego się ich unieszkodliwieniem.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16.
1. Właściciele bądź opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad zwierzętami, w tym w szczególności nie do pozostawiania ich bez dozoru.
2. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymaniu zwierząt w sposób
niestwarzający uciążliwości (hałas, odór) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy
lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące
stanowić zagrożenie dla zdrowia bądź życia ludzi.
4. Na terenach użyteczności publicznej psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu.
5. Zabronione jest:

1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic dla dzieci,
2) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali
gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje
wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach
przeznaczonych do użytku wspólnego, w szczególności ulic, chodników, parków, placów zabaw.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 17.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w następnych ustępach.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości,
3) nie dopuszczać do powstania wobec innych osób zamieszkujących na terenie nieruchomości lub
nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych pod tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 18.
1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do wykonywania deratyzacji na terenie nieruchomości
w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.
2. Deratyzacja na terenie całej Gminy zostaje przeprowadzona w następujących terminach: od 15
marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15 października każdego roku w przypadku
wystąpienia takiej potrzeby.
3. O terminie przeprowadzenia deratyzacji Gmina informuje mieszkańców za pośrednictwem
obwieszczenia wywieszanego na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Smołdzino, na tablicach
ogłoszeniowych znajdujących się na terenie sołectw oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy
Smołdzino.

