Uchwała Nr VI/19/07
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzyżanowice”
Na podstawie art. 4 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) oraz art. 40, ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr
142, poz. 1591 z późn. zmian.), oraz po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Raciborzu.
Rada Gminy Krzyżanowice
uchwala co następuje:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzyżanowice:
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne.
§1
Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzyżanowice, a w szczególności:
1. Zadania Gminy w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów i nieczystości
ciekłych
2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i na terenach komunalnych
3. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości
4. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
5. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych
do składowania na składowiskach odpadów;
6. Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
7. Zasady utrzymania zwierząt domowych
8. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.
§2
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Wywożącym odpady – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub osobę
fizyczną posiadającą zezwolenie Wójta Gminy Krzyżanowice na świadczenie tego typu
usług.
2. Zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane
przez właścicieli nieruchomości.
3. Odpadach przemysłowych – należy przez to rozumieć odpady powstające w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej, w procesach technologicznych, które

ze względu na swój skład lub uciążliwe oddziaływanie są niepożądane, mogą być
niebezpieczne dla ludzi, zwierząt, gleby, wody lub powietrza i z tego powodu wymagają
osobnego zbierania, usuwania i zagospodarowania.
4. Odpadach problemowych – należy przez to rozumieć znajdujące się w odpadach
domowych małe ilości materiałów, substancji lub opakowań, które powodować mogą
szczególne zagrożenie dla ludzi, środowiska, urządzeń lub materiałów wtórnych –
należą do nich między innymi: rozpuszczalniki, lakiery, baterie, lekarstwa, insektycydy,
pestycydy, środki czystości.
5. Odpadach z terenów zielonych – należy przez to rozumieć organiczne odpady
roślinne takie jak: trawa, chwasty, liście, gałęzie, które powstają na publicznych
i prywatnych terenach zielonych.
6. Składowisko odpadów – należy przez to rozumieć międzygminne składowisko
odpadów komunalnych w Tworkowie.
ROZDZIAŁ II
Zadania Gminy w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów i nieczystości
ciekłych.
§3
Gmina Krzyżanowice tworzy warunki niezbędne do utrzymania czystości i porządku
na swoim terenie poprzez:
1. Tworzenie i prowadzenie odpowiedniej polityki, kultury i oświaty ekologicznej
we współpracy ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi działającymi na jej terenie
i z sąsiednimi gminami.
2. Propagowanie i wspieranie proekologicznych zachowań ludzkich.
3. Budowę, utrzymywanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:
a) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
b) instalacji i urządzeń do prawidłowej gospodarki nieczystościami ciekłymi
4. Podejmowanie działań w celu likwidacji nielegalnych (dzikich) wysypisk odpadów.
5. Bieżącą kontrolę jednostek i osób zobowiązanych do przestrzegania niniejszego
regulaminu.
6. Organizację selektywnej zbiórki, segregacji oraz magazynowania odpadów
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz
współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie
gospodarowania tego rodzaju odpadami.
§4
1. Odpady komunalne składowane są na międzygminnym składowisku odpadów
komunalnych w Tworkowie.
2. Nieczystości ciekłe należy wywozić i unieszkodliwiać w oczyszczalniach ścieków
w Krzanowicach, Raciborzu lub Wodzisławiu Śl. przez podmiot posiadający stosowne
zezwolenia.
3. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy do roku wg harmonogramu
przygotowanego przez wywożącego odpady.
4. Surowce wtórne odbierane są na zasadach obowiązujących na terenie Gminy
wg harmonogramu określonego przez jednostkę odbierającą, jednak nie rzadziej jak raz
w miesiącu . W ramach tej zbiórki, przez segregowanie odpadów „u źródła”, odbierane
są następujące rodzaje odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, metale i makulatura, które
należy gromadzić w odpowiednio oznakowanych workach.
5. Odpady z terenów zielonych należy zagospodarować we własnym zakresie poprzez
kompostowanie na terenie własnej nieruchomości lub przekazywać na międzygminne
składowisko odpadów w Tworkowie przez podmiot posiadający odpowiednie
zezwolenie na transport tych odpadów.
6. Odpady przemysłowe, problemowe powinny być oddzielane od odpadów komunalnych

i gromadzone, odbierane i unieszkodliwiane wg zasad i wymogów określonych
oddzielnymi przepisami.
7. Odpady niebezpieczne powstałe w wyniku bytowania właścicieli nieruchomości,
gromadzone winne być w szczelnych pojemnikach w zamkniętych pomieszczeniach
bez dostępu osób postronnych. Odbiór prowadzony będzie przez mobilny punkt zbiórki
odpadów niebezpiecznych, co najmniej dwa razy do roku. Przeterminowane leki należy
zwrócić do miejscowych aptek, a zużyte baterie do sklepów, które dysponują
odpowiednimi pojemnikami.
ROZDZIAŁ III
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i na terenach komunalnych
§5
1. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
a) Zawarcie umowy z podmiotem posiadającym wymagane zezwolenia Wójta Gminy
Krzyżanowice na świadczenie usług w tym zakresie.
b) Gromadzenie odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych pochodzących
z nieruchomości w pojemnikach i zbiornikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.
Odpady gromadzone w inny sposób nie będą wywożone.
c) Oznakowanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób
umożliwiający ich identyfikację jak i utrzymywanie pojemników w stanie czystości,
dobrym stanie technicznym oraz dokonywanie okresowego dezynfekowania
przez podmiot do tego celu uprawniony.
d) Utrzymywanie czystości i porządku w miejscu ustawienia pojemników. Ustawienie
pojemników nie może być przyczyną nadmiernego utrudnienia i niedogodności
dla sąsiadów oraz użytkowników dróg i ulic. Odległość pomieszczeń i stanowisk
z pojemnikami na odpady stałe powinna wynosić co najmniej 10 mb od okien i drzwi
budynków mieszkalnych, oraz co najmniej 3 mb od granicy z sąsiednią działką.
W przypadku gdy pomieszczenie lub stanowisko takie styka się z podobnym
na działce sąsiedniej odległość ta nie jest wymagana.
e) Usuwanie odpadów innych niż komunalne powstające przy budowie lub remoncie
we wskazane przez Wójta miejsce. Odpady te za zgodą Wójta Gminy Krzyżanowice
mogą być złożone w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości.
f) Zakaz spalania, ubijania i zamulania odpadów gromadzonych w pojemnikach.
Zakazuje się gromadzenia w pojemnikach gruzu budowlanego mogącego uszkodzić
pojemnik lub urządzenie wyładowcze, odpadów toksycznych, żrących, wybuchowych,
odpadów przemysłowych i medycznych oraz innych odpadów niebezpiecznych
g) Segregację wytwarzanych odpadów, w szczególności dotyczy to surowców wtórnych
takich jak: szkło, papier, metale, odpady plastikowe, zgodnie z przyjętym w gminie
systemem segregacji odpadów „u źródła” i gromadzenie ich w oznaczonych workach
foliowych.
h) Zakaz spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych
budynków. Dopuszcza się spalania odpadów z drewna nie zawierających substancji
niebezpiecznych.
i) Usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń
z powierzchni nieruchomości i utrzymywanie
ich należytego stanu sanitarnohigienicznego.
j) Pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu terenów zielonych, ogrodów,
kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób
fizycznych i prawnych
k) Usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów,
napisów, rysunków itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego
przepisami prawa.

l) Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia.
m) Utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie tzw. czarnego ugoru.
n) Utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego
otoczenia.
o) Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa
rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000r
o nawozach i nawożeniu (Dz.U.Nr 81 poz. 991 z 2000r) oraz w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 132 poz. 877 z 1997r)
p) Stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z przepisami
wymienionymi w ust.1 lit q).
q) Utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym ogrodzenia
i wejścia na teren nieruchomości poprzez bieżącą naprawę ogrodzeń i wejść,
ich modernizację i odnowienie. Są również zobowiązani do uzupełnienia
i utrzymania w należytym stanie techniczno–estetycznym tabliczek z numerem
budynków, zgodnie z odrębnymi przepisami.
r) Usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych przez podmioty
uprawnione.
2. Użytkownicy posiadłości wielomieszkaniowych (spółdzielnie, wspólnoty) ustalają
wewnętrzne zasady porządku domowego i rozliczają się z kosztów gromadzenia
i wywozu odpadów z lokatorami we własnym zakresie, jednak zgodnie z niniejszym
regulaminem. W klatkach schodowych należy zapewnić należyte oświetlenie,
podobnie na korytarzach, bramach oraz innych częściach budynku służących do
wspólnego użytku. Ponadto na klatkach schodowych należy umieścić tabliczki
zawierające telefony alarmowe.
3. Mycie i naprawy pojazdów mechanicznych poza miejscami do tego przystosowanymi,
jest możliwe na terenie posesji z uwzględnieniem niżej wymienionych warunków :
a) powstające ścieki nie będą bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych
lub do ziemi , a jedynie do zbiorników bezodpływowych lub kanalizacji sanitarnej.
b) powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych
a prace wykonywane będą tylko wtedy, gdy nie są uciążliwe dla sąsiednich
nieruchomości.
§6
Na terenie Gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1. Niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia
placów zabaw, urządzeń do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych
do umieszczania plakatów i reklam, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury
komunalnej np. hydrantów, urządzeń energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat
przystankowych, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców.
2. Umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.
3. Malowania np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami.
4. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt.
5. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki
socjalno-bytowe przez właścicieli nieruchomości.
6. Wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów.
7. Zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem
składowania odpadów lub materiałów budowlanych oraz opału.

ROZDZIAŁ IV
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości
§7
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości
w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki 110l w jakie
Gmina wyposażyła wszystkich mieszkańców lub podobnej konstrukcji zakupionych
przez właściciela posesji)oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie
technicznym, sanitarnym i porządkowym. Obowiązek ma odpowiednie
zastosowanie także w przypadku gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych rozmieszczonych wg przepisów ustawy Prawo budowlane.
2. Liczba i wielkość pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości, musi
zapewnić okresowe składowanie odpadów i być adekwatna do liczby stałych
mieszkańców, liczby osób przebywających okresowo np. pracujących,
oraz do odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki
proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów. Do określenia wielkości
pojemników przedstawia się poniższe przeliczniki:

15 dm3/Mk (mieszkańca), jednak minimum pojemnik 110 dm3/ nieruchomość

50 dm3/ 10m2 powierzchni w lokalach handlowych jednak co najmniej
pojemnik 110 dm3 na lokal

20 dm3/ na miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych i
rozrywkowych, jednak co najmniej pojemnik 1100 dm3/ lokal

110 dm3/ 10 pracowników dla zakładów rzemieślniczych, usługowych
oraz produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych,
jednak co najmniej pojemnik 110 dm3 na zakład

3 dm3/ ucznia i pracownika, jednak co najmniej pojemnik 1100 dm3
3. Lokalizacja i wykonanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości
ciekłych winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa
budowlanego, w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
podmiotu uprawnionego w celu ich opróżnienia.
§8
1. Zobowiązuje
się
organizatorów
imprez
sportowo-artystycznych
i
innych
do zabezpieczenia miejsc imprez w odpowiednią ilość pojemników na odpady, szaletów
dla uczestników imprez, a także do usuwania odpadów i nieczystości zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Jednostki i osoby prowadzące na terenie gminy placówki handlowe lub usługowe
zobowiązane są do umieszczania przed wejściem do lokali estetycznych pojemników
do gromadzenia odpadów.
3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z przystanków
komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące
komunikacji publicznej. Za teren ten przyjmuje się zatokę, teren wiaty i bezpośrednie
otoczenie wiaty.
4. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości użytkowanych przez gminne
jednostki organizacyjne należy do obowiązków kierowników tych jednostek.
5. W odniesieniu do pozostałych terenów użyteczności publicznej (za wyjątkiem terenów
kościelnych)obowiązek utrzymania czystości i porządku należy do Gminy
Krzyżanowice. Realizacja tego obowiązku polega na:
a) działaniach mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach
do tego nie przeznaczonych,
b) rozmieszczeniu koszy ulicznych w rejonach intensywnego ruchu pieszego

ROZDZIAŁ V
Zasady wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
§9
1. Wywóz odpadów następuje do miejsca wskazanego niniejszym Regulaminem
lub wyznaczonego przez Wójta Gminy Krzyżanowice.
2. Wywóz odpadów odbywa się środkami transportu specjalnie do tego celu
przeznaczonymi i zapewniającymi ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem.
3. Zanieczyszczenia powstające podczas wywozu odpadów usuwa wywożący odpady.
4. Wywóz i warunki wywozu odpadów odbywa się wg ustaleń właściciela nieruchomości
z wywożącym. Odpady komunalne powinny być odbierane co najmniej raz na dwa
tygodnie wg harmonogramu przedstawionego przez wywożącego.
5. Właściciel nieruchomości zamierzający wywozić we własnym zakresie nieczystości
ciekłe z terenu własnej nieruchomości musi spełniać wymagania określone w ust. 2
i ust. 3 oraz posiadać stosowne zezwolenie Wójta Gminy Krzyżanowice.
6. W przypadku gdy właściciel nieruchomości posiada odpady inne niż określone
w niniejszym regulaminie (niebezpieczne) wywożący odpady może odmówić ich
wywożenia.
7. Wywóz padłych zwierząt i innych niebezpiecznych odpadów następuje wyłącznie przez
uprawnione i wyspecjalizowane do tego celu jednostki na warunkach uzgodnionych
z właściwymi służbami sanitarnymi i ochrony środowiska.
8. Przywożenie odpadów do składowania na teren Gminy Krzyżanowice spoza jej terenu
może nastąpić wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Krzyżanowice. Decyzja Wójta wymaga
zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady Gminy Krzyżanowice, wg daty złożenia
wniosku.
9. Wywóz organicznych nieczystości płynnych (gnojowicy) z terenów gospodarstw rolnych
na użytki rolne winien odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o nawozach i nawożeniu.(Dz.U. Nr 89 poz. 991 z 2000r.)
§ 10
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić koszty wywozu i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych.
2. Jednostka lub osoba dokonująca utylizacji, wywozu nieczystości komunalnych
lub nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Krzyżanowice
winna wydawać właścicielom tych nieruchomości rachunek potwierdzający wykonanie
takiej usługi.
3. Strony umowy wywozu odpadów mogą uzgodnić inny koszt wywozu odpadów
Komunalnych.
4. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję
zobowiązani są do podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu informacji
umożliwiających, zgodne z zasadami podanymi w § 8 ust 2 niniejszego Regulaminu,
obliczenie zapotrzebowania na pojemniki i przygotowanie treści umowy.
5. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych rozliczane będzie w oparciu o wskazania
licznika poboru wody, lub gdy brak licznika w oparciu o wytyczne wynikające
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r w sprawie określenia
norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70) (0,8 zużycia)
6. Organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne
toalety na bieżąco w miarę potrzeb i niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 11
1. Zobowiązuje się wytwarzających odpady zarówno osoby fizyczne, podmioty
gospodarcze jak i jednostki organizacyjne do selektywnej zbiórki odpadów wg systemu
wprowadzonego i przyjętego na terenie Gminy.
2. Celem zapewnienia warunków organizacyjnych do selektywnej zbiórki odpadów

zobowiązuje
się
jednostki
prowadzące
wywóz
odpadów
komunalnych
do systematycznego wyposażania nieruchomości lub grup w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów.
ROZDZIAŁ VI
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów
wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty.
§ 12
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1. do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji,
2. do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,
3. do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów
wytworzonych w roku 1995, będą to następujące ilości
a) 38 kg/osobę/rok w roku 2010,
b) 25 kg/osobę/rok w roku 2013,
c) 18 kg/osobę/rok w roku 2020.
Obowiązek ten zrealizują przedsiębiorcy, którzy uzyskają zezwolenie na odbiór odpadów
od mieszkańców nieruchomości.
ROZDZIAŁ VII
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 13
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 Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, skorygowanych
o wzrost cen towarów i usług w okresie od jego przyjęcia lub na podstawie własnych
kalkulacji stawek opłat, albo na podstawie wyników przetargów.
3. Górne stawki opłat są jednakowe na terenie Gminy Krzyżanowice.
4. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości
przez podmiot uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.
5. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem
odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.
6. 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 VIII
Zasady utrzymywania zwierząt domowych.
§ 14
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, i ponoszą
pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt.
1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w warunkach niezgodnych
i sprzecznych z ustawą o ochronie zwierząt (Dz.U. Nr 111 poz. 724 z 1997r.).
2. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych ich hodowli i utrzymywania w sposób
uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania ochrony sanitarnej.
3. Wszelkie ptactwo domowe i zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości
muszą być zabezpieczone przed możliwością wydostania się z terenu nieruchomości.
4. Właścicielom psów zabrania się:
a) wypuszczania psów wolno bez dozoru poza teren nieruchomości,
b) wyprowadzania psów poza teren nieruchomości bez smyczy, a psów szczególnie
niebezpiecznych bez kagańca. Zwalnianie psów ze smyczy jest dozwolone jedynie
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w przypadku , gdy właściciel
ma możliwość sprawowania bezpiecznej kontroli nad jego zachowaniem,
5. Właściciele psów uznanych za agresywne wymienionych w ustawie o ochronie zwierząt
zobowiązani są uzyskać zezwolenie Wójta Gminy Krzyżanowice na utrzymywanie psa
takiej rasy.
6. Właścicielom psów nakazuje się:
a) stale posiadanie przy sobie dokumentów zezwalających na posiadanie psów,
o których mowa w ust. 5,
b) natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczeń dokonanych przez ich psy
na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z chodników,
jezdni, placów, parkingów, terenów zielonych, .
7. Właścicielom psów zabrania się wyprowadzania psów w miejsce zabaw dzieci (place,
boiska, skwery itp.).
8. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa odpowiedzialność ponosi jego właściciel.
9. Zapisy §13 pkt. 6 lit. b i pkt. 7 nie dotyczą osób niewidomych korzystających z pomocy
psów – przewodników
§ 15
1. Właściciele psów starszych niż trzy miesiące zobowiązani są do zgłoszenia ich
do ewidencji sołtysom Gminy Krzyżanowice oraz ich oznakowania.
2. Właściciele psów są zobowiązani do płacenia podatku od posiadania psów
i systematycznego ich szczepienia przeciw wściekliźnie.
3. Właściciele psów zobowiązani są na żądanie upoważnionych osób okazywać dowody
szczepienia psów i opłacenia podatku.
4. Szczególne zasady ewidencji psów może określić uchwała Rady Gminy Krzyżanowice
w sprawie podatku od posiadania psów.
5. Psy bez opieki uznane będą za bezpańskie i podlegają przewiezieniu do wyznaczonego
schroniska dla zwierząt, skąd mogą zostać odebrane za odpowiednią opłatą
pokrywającą poniesione koszty przez właściciela.

ROZDZIAŁ IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 16
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji we własnym
zakresie na podstawie decyzji Wójta Gminy Krzyżanowice lub Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. W czasie trwania deratyzacji zobowiązani są wykładać i rozprowadzać
trutki ściśle wg pouczenia umieszczonego na opakowaniu.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w budynkach i pomieszczeniach dokonywać
napraw wszelkich uszkodzeń, które ułatwiają gryzoniom i owadom przemieszczanie się
oraz zobowiązani są odpowiednio przechowywać i zabezpieczać żywność i karmę
dla zwierząt oraz usuwać zbędne ich resztki.
3. Miejsca, w których wyłożono trutki powinny być oznakowane znakami i napisami
ostrzegawczymi, a dostęp do nich dzieciom i zwierzętom domowym powinien być
uniemożliwiony. Dzieci należy pouczyć o grożącym niebezpieczeństwie zatrucia.
4. Resztki nie spożytych trutek oraz nieżywe owady, gryzonie właściciele są zobowiązani
uprzątnąć i postępować zgodnie z instrukcją zawartą na opakowaniu.
ROZDZIAŁ X
Przepisy końcowe.
§ 17
Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełnią:
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Nadzór budowlany, Państwowa Inspekcja Pracy,
służby sanitarne, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Krzyżanowice, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy na terenie placówek im podległych.
§ 18
W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się ustawy: o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, prawo ochrony
środowiska.
§ 19
Tracą moc:
Uchwała Nr XXVIII/21/97 i Uchwała Nr XXVIII/22/97 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia
16 maja 1997r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krzyżanowice i w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta
domowe oraz uchwała Nr XXXVI/11/2006 z dnia 30 marca 2006r. Rady Gminy
Krzyżanowice w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krzyżanowice.
§ 20
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice
§ 21
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

