 Uchwała Nr XLIII/311/06
Rady Miejskiej w Ożarowie
z dnia 12 września 2006r.



w sprawie uchwalenia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie
 Gminy Ożarów

             Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity – Dz.U. Nr 142, poz.1591,z 2001r. z późn. zm./, w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach¹ / tekst jednolity Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zm./.
 
Rada Miejska w Ożarowie po zaciągnięciu opinii Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Opatowie uchwala.

§ 1

Uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ożarów

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIX/ 145/ 97 Rady miejskiej w Ożarowie z dnia 28 kwietnia 
1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta i Gminy Ożarów.

§ 4

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















U Z A S A D N I E N I E


             Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ożarów wynikało ze zmiany przepisów dotyczących tego zagadnienia oraz konieczności dostosowania Regulaminu do Planu Gospodarki Odpadami.













































Załącznik do uchwały nr XLIII /311/06
z dnia 12 września 2006r.
Rady Miejskiej w Ożarowie



REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY OŻARÓW

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.	Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ożarów, zwane dalej ,,Regulamin’’ określa zadania i obowiązki mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz zakładów i jednostek działających na terenie gminy, właścicieli, dzierżawców lub zarządców nieruchomości, użytkowników lokali, jak również przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie gospodarki odpadami, w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.
2.	Utrzymanie czystości i porządku a terenie gminy polega na:
-	gromadzeniu w wyznaczonych miejscach odpadów stałych, ich odbiór, transport na składowisko odpadów i ich utylizację,
-	odbiorze nieczystości płynnych (ścieków) gromadzonych w zbiornikach szczelnych lub za pomocą sieci kanalizacyjnej oraz ich oczyszczania,
-	utrzymaniu porządku i czystości na nieruchomościach, ulicach, placach, chodnikach, 
      w parkach,
-	odśnieżaniu ulic, placów i chodników oraz likwidacje gołoledzi w ciągach komunikacyjnych i pieszych,
-	prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.

3.	Psy wałęsające się lub pozbawione należytej opieki ze strony właścicieli będą wyłapywane przez pracowników firmy z którą Gmina Ożarów ma zawartą odrębną umowę.
4.	Właściciele którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swymi psami ponoszą koszty ich pochwycenia i utrzymania w okresie ich pobytu w punkcie zatrzymania.













ROZDZIAŁ II

Definicje

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to osobę, podmiot lub jednostkę posiadającą tytuł własności do nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego, a także użytkownika, zarządcę, najemcę, dzierżawcę lub inną jednostkę organizacyjną władającą daną nieruchomością;
na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych;
odpadach komunalnych – rozumie się przez to 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;
odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady o dużych wymiarach, które ze względu na swoje duże rozmiary i masę, nie mieszczą się w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych np. zbędne meble;
nieczystościach płynnych – rozumie się przez to ścieki odprowadzane do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub czasowo gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to szczelne zbiorniki nie posiadające odpływu i połączenia z siecią kanalizacyjną, w których gromadzone są czasowo nieczystości płynne.
stacjach zlewnych – rozumie się przez to miejsca w których przyjmowane są nieczystości płynne transportowane pojazdami specjalistycznymi z miejsc ich gromadzenia.
składowisku odpadów – rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.
wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdą osobę fizyczną lub prawną, podmiot gospodarczy, zakład pracy lub inną jednostkę organizacyjną, która w związku z prowadzeniem gospodarstwa domowego lub prowadzeniem działalności w zakresie produkcji, handlu lub usług wytwarza odpady lub nieczystości płynne.
posiadaczu odpadów – rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną). Domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na tej nieruchomości.
zbieraniu odpadów – rozumie się przez to każde działanie zmierzające do gromadzenia odpadów w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.
recyklingu – rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi i środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania.
chodnikach – rozumie się również części drogi publicznej służącą do ruchu pieszego, położoną przy granicy nieruchomości.
ROZDZIAŁ III

Obowiązki i prawa właścicieli nieruchomości oraz wymagania wobec nich w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych oraz nieczystości płynnych

§ 3

1.	Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zwarcia umowy na odbiór i utylizację odpadów komunalnych z przedsiębiorcą realizującym te usługi. 
2.	właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia dwóch odrębnych umów,  jeżeli na terenie nieruchomości właściciel zamieszkuje i prowadzi działalność gospodarczą;
3.	Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a w szczególności;

5.	odpadów opakowaniowych ze szkła białego,
6.	odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego,
7.	odpadów opakowaniowych z makulatury,
8.	odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych,
9.	odpadów biodegradowalnych,
10.	odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów komunalnych,
11.	odpadów wielkogabarytowych, z tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12.	odpadów z remontów,
4.	Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie. Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ustalone w umowie z firmą wywozową zbierającą odpady komunalne i niebezpieczne.
5.	Firma wywozowa posiadająca zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obejmujące niesegregowane odpady komunalne jest obowiązana również do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów wymienionych w pkt.3.
6.	Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku poprzez:

a)	wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym,
b)	zbierania powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz usuwanie tych odpadów na zasadach określonych w rozdziale IV niniejszego regulaminu,
c)	usuwania odpadów z terenu nieruchomości oraz z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, w tym również do usuwania z chodników błota, śniegu i lodu oraz likwidowanie powstałych gołoledzi poprzez posypywanie ich powierzchni piaskiem,
d)	właściciele nieruchomości powinni utrzymywać porządek na nieruchomościach oraz starać się o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia,
e)	usuwania ( wykaszania ) na terenie nieruchomości chwastów i innych uciążliwych dla otoczenia roślin,
f)	usuwania drzew ( wycinania ) lub ich części oraz krzewów na terenie nieruchomości, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi, mienia lub ruchu drogowego,
g)	utrzymania w należytym porządku części wspólnych użytkowanych budynków np. klatek schodowych, korytarzy,


h)	podłączenia istniejących obiektów budowlanych oraz nowo wybudowanych na własny koszt do istniejącej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadkach wykluczających możliwość podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, nieruchomość może być wyposażona w szczelne bezodpływowe zbiorniki nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przyłączenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w okresie 6 miesięcy, od momentu uzyskania takiej możliwości. Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach.
i)	zawarcia umowy na odprowadzanie do sieci kanalizacyjnej nieczystości płynnych lub ich wywozu ze szczelnych zbiorników oraz na wywóz odpadów komunalnych. Umowę należy zawrzeć z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia działalności usługowej w tym zakresie,
j)	udzielania informacji związanych z wytwarzaniem odpadów komunalnych i nieczystości płynnych oraz do okazania upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów osobom lub organom do wglądu: zawarte umowy w tym zakresie oraz potwierdzenia dokonania opłat za odprowadzanie lub wywóz nieczystości płynnych i wywóz odpadów komunalnych. Dokumenty potwierdzające dokonanie opłat właściciel nieruchomości powinien przechowywać przez okres co najmniej 12 miesięcy,
k)	oznaczanie budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na terenie nieruchomości poprzez umieszczanie w widocznym miejscu numeru porządkowego nieruchomości,
l)	mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, 
      a więc:
13.	na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej poprzez separator lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
14.	na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
15.	naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
m)	oczyszczanie przystanków z błota, śniegu, lodu, a także usuwanie odpadów i pozostałych zanieczyszczeń należy do obowiązków jednostek, które użytkują tereny przeznaczone do komunikacji publicznej,
n)	utrzymanie czystości i porządku na pasach dróg publicznych należy do
obowiązków właścicieli dróg,
o)	zabrania się niszczenia elewacji budynków, ogrodzeń, koszy ulicznych, ławek i innych obiektów dostępnych publicznie a także umieszczania na nich plakatów, reklam, ogłoszeń oraz malowanie haseł i rysunków bez pisemnej zgody zarządzającego obiektem,
7.	Obowiązki określone w ust. 3 w zakresie gromadzenia odpadów komunalnych i odprowadzania nieczystości płynnych nie dotyczą właścicieli niezabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy pod warunkiem, że na działce nie jest prowadzona działalność gospodarcza oraz pól i łąk uprawianych rolniczo.
8.	Właściciel nieruchomości nie może spalać odpadów powodujących wprowadzanie do atmosfery szkodliwych substancji. W szczególności dotyczy to opon, folii i opakowań z tworzyw sztucznych. Zabronione jest również spalanie liści i wypalanie traw, słomy, ściernisk.

§ 4

Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek do:


	Zakupu pojemników na odpady komunalne lub ich wydzierżawienia od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odbioru tych odpadów.
	Stałego odbioru nieczystości płynnych odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej, a w przypadku braku takiej możliwości niezwłocznego usuwania nieczystości płynnych ze szczelnych zbiorników po dokonaniu zgłoszenia.

Opomiarowania ilości nieczystości płynnych na własny koszt i rozliczenia się według wskazań urządzeń pomiarowych,
	Indywidualnych uzgodnień warunków umowy zawieranej pomiędzy właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą realizującym dane usługi.
	Żądania od przedsiębiorcy realizującego usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i nieczystości płynnych dokumentów lub stosowanych zaświadczeń potwierdzających ponoszenie opłat przez właściciela nieruchomości.



ROZDZIAŁ IV

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych

§ 5

1.	Stałe odpady komunalne należy gromadzić w przeznaczonych na ten cel pojemnikach, kontenerach o pojemności minimum 110 dm3 na jedną nieruchomość, lub w workach foliowych przeznaczonych na odpady komunalne. Obowiązek zapewnienia pojemnika, kontenera lub worków spoczywa na właścicielu nieruchomości.
2.	Zezwala się na wspólne korzystanie sąsiadujących nieruchomości z jednego lub kilku pojemników, pod warunkiem, iż pojemność urządzeń jest dostosowana do ilości odpadów.
3.	Pojemniki na odpady należy ustawić w miejscach do tego przeznaczonych. Miejsca te powinny być łatwo dostępne zarówno dla użytkowników nieruchomości jak i dla pracowników firm wywozowych. Pojemniki należy ustawiać na utwardzonym podłożu i zabezpieczyć przed wpływem odpadów atmosferycznych.
4.	Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego żużlu, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących, wybuchowych oraz odpadów przemysłowych i medycznych.
5.	Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących ujednoliconych kolorach;
p)	niebieskim przeznaczonym na makulaturę,
q)	żółtym z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,
r)	zielonym z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
s)	białym z przeznaczeniem na szkło białe
t)	na terenie zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki w workach z tworzyw sztucznych
6.	Do gromadzenia odpadów biodegradowalnych należy stosować pojemniki o konstrukcji zapewniającej przepływ powietrza lub w innych uzgodnionych z firmą wywozową
7.	Odbiór odpadów stałych z terenów budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz z zakładów pracy musi mieć miejsce nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Szczegółowe zasady odbioru odpadów stałych regulować będzie umowa zawarta pomiędzy stronami.
8.	Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia stałych odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstwa domowego mierzony ilością odpadów stałych w m3 przypadających na 1osobę w okresie rocznym w ilości 1,50m3 /osobę/. Wskaźnik ten posłużyć może do obciążenia właściciela nieruchomości za wytwarzanie odpadów w przypadku braku udokumentowania ponoszenia przez niego opłat związanych ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  składowaniem i utylizacją odpadów. Nie może jednak posłużyć on do ustalenia opłat ryczałtowych w przypadku zlecenia wykonania usług związanych z odbiorem odpadów stałych.

§ 6

1.	Nieczystości płynne mogą być gromadzone w specjalnych zbiornikach wyłącznie w sytuacjach braku możliwości technicznych podłączania nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
2.	Zbiorniki do gromadzenia nieczystości płynnych muszą być szczelne, nie mogą posiadać odpływów i założonych sączków oraz muszą być wykonane zgodnie z projektem technicznym sporządzonym przez osobę uprawnioną.
3.	Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników szczelnych realizować może wyłącznie przedsiębiorca posiadający odpowiednie zezwolenie i specjalistyczne środki transportu.
4.	Wywóz nieczystości ze zbiorników może być realizowany na zlecenie lub na podstawie zawartej umowy, niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia tej usługi przez właściciela nieruchomości  z częstotliwością gwarantującą nie przepełnianie się zbiorników bezodpływowych, stosownie do pojemności i ilości pobranej wody
5.	Ilość nieczystości płynnych zgromadzonych w zbiorniku ustala się na podstawie powierzchni dna zbiornika i wysokości słupa nieczystości lub wskazań licznika pomiarowego zamontowanego na środku transportu.
6.	Roczna ilość nieczystości płynnych odpowiadać powinna ilości wody zużytej przez właściciela nieruchomości odprowadzonej do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku znacznej rozbieżności właściwy organ administracji zlecić może wykonanie badań szczelności zbiornika na koszt właściciela nieruchomości i wszcząć odpowiednie postępowanie w przypadkach uzasadnionych.
7.	Nieczystości płynne pochodzące ze zbiorników mogą być składowane wyłącznie w stacjach zlewnych.








§ 7

Ustala się minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach przy częstotliwości usuwania odpadów l raz na cztery tygodnie:

1.	dla budynków mieszkalnych 30 L na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 L na każdą nieruchomość
2.	dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, wielkość urządzenia do gromadzenia odpadów ustala się w sposób następujący:
16.	dla lokali gastronomicznych - 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż trzy pojemniki o pojemności 110 L lub jeden o pojemności 1100 L
17.	dla lokali handlowych - 50 L na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, co najmniej cztery pojemniki o pojemności 110 L na lokal lub jeden o pojemności 1100 L
18.	dla obiektów biurowych - 20 L na każdego zatrudnionego pracownika lecz nie mniej niż sześć pojemników o pojemności 110 L lub dwa o pojemności 1100 L
19.	dla pozostałych zależnie od faktycznego nagromadzenia odpadów, lecz nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 110 L;
3.	dla ogródków działkowych - 15 L na każdą działkę w okresie od l marca do 31 października każdego roku i 5 litrów poza tym okresem / dwa pojemniki o pojemności 1100 L /


ROZDZIAŁ  V

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§ 8

1.	Odpady komunalne muszą być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych z firmą wywozową z częstotliwością co najmniej jeden raz na cztery tygodnie.
2.	W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe wprowadza się obowiązek   niezwłocznego   usuwania   odpadów  po   zakończeniu   imprezy,   oraz   z  terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenia spowodowane imprezą).
3.	Nieczystości   ciekłe   muszą być  usuwane   z  nieruchomości  z   częstotliwością i   w  sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych,
4.	Właściciele nieruchomości na których znajdują się pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych   zobowiązani   są  do   opróżniania   tych   pojemników   oraz   koszy   ulicznych   z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia Odpady zbierane selektywnie w workach ( szkło, makulatura, tworzywa sztuczne) powinny być usuwane z częstotliwością co najmniej raz na cztery tygodnie (miasto), kwartał (gminy wiejskie).
5.	Odpady z remontów i modernizacji lokali powinny być usuwane niezwłocznie po zakończeniu remontu.

6.	Odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane akcyjnie,  nie rzadziej niż jeden raz na 6 miesięcy.  Termin i  sposób przeprowadzania akcji wyznaczy Urząd  Miejski w porozumieniu z firmami wywozowymi podając do wiadomości mieszkańców.
7.	Odpady biodegradowalne, które nie są poddawane kompostowaniu na posesji musza być usuwane z terenu nieruchomości systematycznie, w terminach uzgodnionych firmą wywozową.
8.	Odpady niebezpieczne w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z niewysegregowanych odpadów   komunalnych   należy   dostarczyć   do   specjalistycznych   pojemników   na   odpady niebezpieczne zlokalizowane na terenie miasta (gminy) lub do mobilnych punktów gromadzenia odpadów niebezpiecznych oraz kontenerów na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
W przypadku braku pojemnika na zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny właściciel nieruchomości dostarcza odpady do firmy segregującej odpady, która posiada stosowne zezwolenia na odbiór zużytego sprzętu oraz która nieodpłatnie przyjmuje go od jego posiadacza.


ROZDZIAŁ  VI

MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH
ODPADÓW

§ 9
1. Wszystkie powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być gromadzone w oddzielnych specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach i przekazywane firmie wywozowej lub kompostowanie we własnym zakresie.
§ 10

1.	Określa    się    maksymalny   poziom    odpadów   komunalnych   ulegających   biodegradacji kierowanych do składowania na składowiskach odpadów przez firmy wywozowe:
a)	do dnia 31 grudnia'2010 r. - do nie więcej niż 15% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
b)	do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
c)	do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych   ulegających   biodegradacji   w   stosunku   do   masy   tych   odpadów wytworzonych w 1995 r.








ROZDZIAŁ VII

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 11

1.	Osoby utrzymujące psy lub inne zwierzęta domowe, zobowiązane są do opieki nad nimi wykluczającej zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi albo zanieczyszczanie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do wspólnego i publicznego użytku. Zabrania się pozostawiania zwierząt w miejscach publicznych bez nadzoru i odpowiednich zabezpieczeń, takich jak smycze i kagańce dla psów. Zwolnienie psów z nałożonym kagańcem, dopuszczalne jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, jeżeli osoba nadzorująca ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.
2.	Zakazuje się wprowadzania psów lub innych zwierząt do obiektów użytku publicznego, na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci i placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki lub obiektu), 
3.	Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do usunięcia spowodowanych prze nie
      zanieczyszczeń na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach budynków
      służących do użytku publicznego a także na terenach użytku publicznego, takich jak ulice,
      chodniki, parki, skwery, zieleńce, place zabaw 
4.	Właściciele nieruchomości po której porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób , aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić tabliczkę ostrzegawczą z napisem „ Uwaga!! „Zły pies” lub tabliczkę z rysunkiem psa.
5.	Obowiązkiem osób posiadających psy i inne zwierzęta domowe jest:
a)	rejestracja psów, na podstawie odrębnych przepisów,
b)	opłacanie podatku od posiadania psów,
c)	dokonywania okresowych szczepień przeciw wściekliźnie,
d)	powiadomienie lekarza weterynarii o pojawieniu się objawów wskazujących o zachorowaniu zwierzęcia na chorobę zakaźną,
e)	bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa i zastosowanie się do zaleceń służb weterynaryjnych
6.	Zakazuje się postępowania ze zwierzętami w sposób niehumanitarny, jak bicie, głodzenie, okaleczanie, porzucanie, 














ROZDZIAŁ VIII

Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej

§ 12

Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w obrębie Oś. Wschodniego w Ożarowie

§ 13

Właściciele zwierząt gospodarskich są zobowiązani do uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
Chów zwierząt gospodarskich powinien być usytuowany i prowadzony
a)	w sposób nie pogarszający warunków zdrowotnych ludzi,
b)	nie powodujący zagrożenia dla ludzi i zdrowia ludzi,
c)	w sposób nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

	Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być utrzymane w należytej czystości i porządku,

Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich powinny mieć dostateczne oświetlenie, zabezpieczenie przed dostępem gryzoni oraz posiadać nieprzepuszczalne podłoże a w oknach siatki przeciw owadom. Te pomieszczenia powinny być co najmniej dwa razy w roku bielone oraz odszczurzane a także odmuszane w okresie wiosny, lata i jesieni.
Z pomieszczeń w których przebywają zwierzęta gnojowica powinna być odprowadzana do szczelnych i zamkniętych zbiorników. Gnojowica nie może zanieczyszczać wody lub gleby oraz nie może powodować zawilgacania ścian budynków ich fundamentów i murów.
Obornik i inne nieczystości pochodzące z chowu zwierząt gromadzone poza pomieszczeniami dla zwierząt, muszą być składowane w miejscach o nieprzepuszczalny podłożu, oddalonych co najmniej 30m od granicy posesji zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub innym obiektem przeznaczonym na stały pobyt ludzi – odległość ta nie dotyczy miejsca zamieszkania hodowcy.
Zwierzęta gospodarskie nie mogą być przepędzane na terenie gminy w miejscach o dużym natężeniu ruchu, a tylko przewożone. Na terenie gminy prowadzi się hodowlę zwierząt gospodarskich typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie typu stajnia, obora.
	Zwłoki padłych zwierząt powinny być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii.
	Przewóz zwłok zwierzęcych powinien odbywać się w workach z tworzywa sztucznego lub jeżeli dotyczy sztuk dużych odpowiednio zabezpieczonych przed ich zsunięciem się z pojazdu oraz przykrytych,







ROZDZIAŁ IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  i terminy
jej przeprowadzania

§ 14

	W miesiącach maj- czerwiec każdego roku przeprowadzać się będzie powszechną deratyzacje na terenie Gminy.
	Deratyzację przeprowadzają we własnym zakresie i na własny koszt właściciela, zarządcy, użytkownicy nieruchomości a w nieruchomościach stanowiących plac zabudowy, inwestorzy i kierownicy budów.

Ustala się następujące normy zużycia preparatów do odszczurzania:

a)	dla nieruchomości stanowiących teren zabudowy na każde 100m² powierzchni 
      = 250g trutki,
b)	dla terenów niezabudowanych / plac, budowy, wysypiska śmieci, obiekty sportowe itp. 
      na każde 500m² powierzchni = 500g trutki,
c)	w gospodarstwach rolnych do 1 ha – 300g trutki.

	Wprowadza się następujące zasady odszczurzania:


a)	przed rozpoczęciem odszczurzania należy zaopatrzyć się w preparaty gryzoniobójcze i do czasu wyłożenia przechowywać je w miejscu chłodnym i odpowiednio zabezpieczonym przed zwierzętami i dziećmi,
b)	należy uporządkować nieruchomość i oczyścić z odpadów i śmieci podwórze, śmietniki, piwnice i strychy oraz zabezpieczyć artykuły spożywcze, pasze dla zwierząt aby nie były dostępne dla gryzoni, należy również w miarę możliwości uniemożliwić dostęp do wody,
c)	w dniu akcji należy trutkę wyłożyć wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania z zachowaniem zasad BHP w miejscach pojawienia się szczurów a w szczególności w śmietnikach, piwnicach, na strychach w komórkach, budynkach gospodarczych w sposób zabezpieczający przed struciem inwentarza żywego, psów, kotów i dzikiego ptactwa,
d)	trutkę pozostawić na okres 10- 14 dni zachowując ostrożność przy przygotowaniu 
      / ochrona osobista / oraz aby nie płoszyć gryzoni / należy mieć na uwadze przebiegłość
      tych zwierząt / unikać obcych zapachów, stosować atrakcyjne produkty spożywcze inne
      niż w danych warunkach spotyka szczur,
e)	obowiązkowo należy w tych miejscach umieścić ostrzeżenie „ UWAGA TRUCIZNA”,
f)	w czasie akcji wzmocnić nadzór nad dziećmi,
g)	zabronione jest wykładanie trutki w polu, ogrodach i parkach,
h)	w czasie akcji należy zbierać codziennie padłe gryzonie i zakopywać je na głębokości 2m i przysypywać wapnem chlorowym w odległości 50m od źródeł wody, kontakt z padłym gryzoniem tylko przez rękawice,
i)	po zakończeniu akcji 10- 14 dni należy zabrać pozostałe padłe gryzonie i inne pozostałości trutki i postąpić zgodnie z pkt.”h”.






ROZDZIAŁ X

Postanowienia końcowe
 
§ 14

1.	Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszej uchwały sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy.
2.	Kontrolę realizacji postanowień niniejszej uchwały wykonywać mogą POLICJA, STRAŻ MIEJSKA i osoby posiadające pisemne upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy.
3.	Burmistrz Miasta i Gminy prowadzi:
a)	ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli ich opróżniania oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych,
b)	przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnych.


§ 15

Naruszenie przepisów zawartych w niniejszych szczegółowych zasadach podlega karze na zasadach przewidzianych w kodeksie wykroczeń.

1.	w przypadku nie wykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych lub na odbiór nieczystości płynnych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych, gmina przejmie obowiązek odbioru tych odpadów na koszt właściciela po uprzednim wezwaniu do zawarcia umowy z uprawnionym przedsiębiorcą w terminie nie krótszym niż 1miesiąc od dnia doręczenia wezwania.
2.	prawo do kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych oraz dowodów płacenia za takie usługi przysługuje POLICJI, STRAŻY MIEJSKIEJ oraz pracownikom Urzędu Miasta , na podstawie upoważnienia  Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów.
3.	zgodnie z art.10 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ¹ / tekst jednolity Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r. z późn. zm./ niewykonanie obowiązków określonych w niniejszej uchwale podlega karze grzywny 
      z tytułu odpowiedzialności za wykroczenie. 


