UCHWAŁA NR XXX/223/12
RADY GMINY NAWOJOWA
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 oraz art. 40, ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego, Rada Gminy Nawojowa uchwala „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa”,
zwany dalej „Regulaminem”, w następującej treści:
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nawojowa, zwany dalej „Regulaminem”, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nawojowa.
§ 2.
1. Ilekroć w regulaminie mowa o:
1) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nawojowa,
2) gminie –należy przez to rozumieć Gminę Nawojowa,
3) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391)
4) miejscu zamieszkania – należy rozumieć przez to miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami),
5) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę mającą na terenie gminy Nawojowa miejsce zamieszkania w rozumieniu
przyjętym w niniejszym regulaminie,
6) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomość w rozumieniu art. 46 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami),
7) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy ustalany
przez firmę, która będzie prowadzić gospodarkę odpadami na terenie gminy,
8) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, 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,
9) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ustawy o odpadach w odniesieniu
do frakcji składających się na odpady komunalne w szczególności: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb,
lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,
opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z domu,
10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia,
stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji
opakowań,
11) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,
12) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady charakteryzujące się tym, że ich składniki, ze
względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych,
13) odpadach wielomateriałowych – należy przez to rozumieć opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych
materiałów, tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych,
14) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji
terenów zielonych,
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15) posiadaczu odpadów – należy przez to rozumieć każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórca odpadów, inna
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna) z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie
transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest właścicielem odpadów znajdujących się na
nieruchomości,
16) punkcie selektywnej zbiórki – należy przez to rozumieć punkty zbiórki opisane w art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z tym, że
punkty takie mogą być stacjonarne lub mobilne, punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane
odpady sprzed nieruchomości,
17) stawce opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć stawki ustalone uchwałą Rady
Gminy Nawojowa na podstawie upoważnienia zawartego w art. 6k ust. 1 ustawy,
18) systemie gospodarowania odpadami komunalnymi – należy przez to rozumieć wszelkie skoordynowane działania
zmierzające do realizacji opisanych w art. 5 ustawy o odpadach zasad gospodarowania odpadami, a więc zapobieganie
i ograniczanie ich powstawania, prowadzenie ich odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania, system obejmuje wszystkie
czynności realizowane na nieruchomości przez jej właściciela, a więc selektywne zbierane, odbiór, transport i zbieranie
dokonane przez podmiot uprawniony, odzysk, recykling i unieszkodliwianie realizowane przez podmioty
wyspecjalizowane i regionalną instalację,
19) pojemnikach – rozumie się przez to pojemniki z tworzywa sztucznego lub metalowe, kontenery, worki z tworzyw
sztucznych lub materiałów ulegających biodegradacji służące do zbierania odpadów komunalnych,
20) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania
21) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem na terenie
jego nieruchomości, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza,
22) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921 z późniejszymi zmianami)
takie zwierzęta jak konie, bydło domowe, świnie, owce, kozy, drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły miodne.
23) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się
lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką
trwale pozostawały.
Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
1. Gmina zapewnia warunki selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych z podziałem na:
1) szkło,
2) tworzywa sztuczne,
3) papier i tekturę,
4) metal,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
7) przeterminowane leki i chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe,
12) zużyte opony,
13) odpady zielone,
14) pozostałe zmieszane odpady komunalne.
2. Pierwsze trzy frakcje gromadzić i oddawać należy w odpowiednich rodzajach worków na odpady, a pozostałe przyjmowane
będą w punktach selektywnej zbiórki wyznaczonych przez gminę.
§ 4.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są prowadzić w zakresie opisanym w §3 selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych.
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2. Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów
(farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych,
zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin
obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy.
3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z zabezpieczonych
pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciel nieruchomości
wielorodzinnej, rozumiany tutaj jako wspólnota mieszkaniowa, ustala sposób zbierania odpadów przez poszczególne
gospodarstwa domowe, worki lub wspólne pojemniki. Właściciel nieruchomości udostępnia wejście przedsiębiorcy, który
odbiera odpady.
4. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by
zachowały zmniejszoną objętość.
5. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka.
6. Selektywnie zebrane odpady przekazywane są przedsiębiorcy w workach, które należy szczelnie zamknąć.
7. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed
nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren
nieruchomości, chyba, że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.
8. W sytuacji, gdy odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe dla ich przekazania muszą zostać załadowane do większego
pojemnika, właściciel nieruchomości / dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik
u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek go podstawić.
9. Przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano – remontowe
i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, niewymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.
10. W przypadku konieczności oddania odpadów niespełniających tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać je za
dodatkową opłatą, której wysokość określona została odrębną uchwałą Rady Gminy Nawojowa po rozstrzygnięciu
przetargu.
11. Prowadzący działalność gospodarczą na terenie nieruchomości zamieszkałych jak również na terenie nieruchomości
przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej zobowiązani są podpisać odrębną umowę
z podmiotem uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych.
12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są niezwłocznie uprzątnąć błoto, śnieg i lód oraz w miarę potrzeb inne
zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
13. Właściciele nieruchomości zbierający odpady komunalne lub segregowane w workach zobowiązani są wystawić
napełnione worki do najbliższej drogi publicznej w terminach określonych harmonogramem wywozu.
§ 5.
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami są niedozwolone.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości, pod
warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla terenów sąsiednich. Powstałe
odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych gromadzenia na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 6.
1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
2) pojemniki na odpady o pojemności od 80 l do 2200 l,
3) kontenery o pojemności od 4 m3 do 30 m3,
4) worki plastikowe o pojemności od 40 1 do 120 l,
5) kontenery od 4 m3 do 30 m3 przeznaczone na odpady budowlane i wielkogabarytowe,
6) worki na odpady segregowane przeznaczone do zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury oraz
tekstyliów i odpadów wielomateriałowych.
2. Powyższe urządzenia powinny spełniać techniczne wymogi bezpieczeństwa i higieny, ochrony środowiska, sanitarne a w
szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę, powodować jak najmniejszy hałas w trakcie ich wytaczania
i opróżniania oraz powinny być okresowo czyszczone i odkażane, a napełnione worki powinny być zawiązane.
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§ 7.
3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny powinny być składane w workach lub pojemnikach w standardowych
kolorach:
1) zielonych – przeznaczonych na opakowania szklane,
2) niebieskich – przeznaczonych na papier i tekturę opakowaniowe i nieopakowaniowe,
3) żółtych – przeznaczonych folię i opakowania z tworzyw sztucznych,
4) czerwonych – przeznaczonych na metal,
5) brązowych – przeznaczonych na odpady biodegradowalne i wielomateriałowe,
6) oraz innych, które będą opisane w zależności od potrzeb.
§ 8.
1. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, workach lub kontenerach
o minimalnej pojemności:
1) rodzina do pięciu osób zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł o pojemności minimum 120 l lub
w miejscach trudnodostępnych dla firmy wywozowej w worki o łącznej pojemności 120 l na odpady komunalne
miesięcznie,
2) rodzina sześcio do dziesięcioosobowa zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł pojemności 240
l lub dwa kubły pojemności 120 l lub w miejscach trudnodostępnych dla firmy wywozowej w worki o łącznej
pojemności 240 l na odpady komunalne miesięcznie,
3) rodzina powyżej dziesięciu osób zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w dwa kubły pojemności 120 l lub jeden
kubeł o pojemności 240 l w miejscach trudnodostępnych dla firmy wywozowej worki o łącznej pojemności 240 l na
odpady komunalne miesięcznie plus na każde następne pięć osób jeden kubeł lub worek o pojemności minimum 120
l,
2. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców
i cyklu wywozu.
3. Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając ilość osób wytwarzających odpady i częstotliwość ich
odbioru,
4. Do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników mogą
w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki lub pojemniki,
5. Właściciele sklepów i zakładów usługowych oraz produkcyjnych zobowiązani są do wyposażenia swoich firm w kubeł
o pojemności min. 120 l lub większy w zależności od ilości produkowanych odpadów zależnych od charakteru
działalności,
6. Właściciel nieruchomości wyposażając się w kubeł zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie sanitarnym miejsca,
w których ustawił urządzenia do zbierania odpadów.
§ 9.
1. Nieczystości płynne powstające na terenie gminy muszą być kierowane do oczyszczalni ścieków poprzez podłączenie
budynku do sieci kanalizacji sanitarnej lub do indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz wyłącznie
w sytuacjach braku możliwości technicznych podłączenia budynku do sieci kanalizacji sanitarnej w przydomowych
szczelnych zbiornikach.
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 w oparciu o prawo
budowlane.
3. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników szczelnych realizować może wyłącznie podmiot uprawniony.
4. Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników może być realizowany na zlecenie lub na podstawie zawartej umowy,
niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia wykonania tej usługi przez właściciela nieruchomości.
5. Roczna ilość nieczystości płynnych odpowiadać powinna ilości wody zużytej przez właściciela nieruchomości
odprowadzonej do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej. W przypadku znacznej rozbieżności właściwy organ administracji
może zlecić wykonanie badań szczelności zbiornika na koszt właściciela nieruchomości i wszcząć odpowiednie
postępowanie w przypadkach uzasadnionych.
§ 10.
1. Ustala się ze względów sanitarnych obowiązek usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
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1) stałych – co najmniej jeden raz na miesiąc,
2) płynnych – co najmniej jeden raz na kwartał,
3) kosze na odpady wystawione w miejscach publicznych powinny być opróżniane minimum co drugi dzień.
2. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwania odpadów
komunalnych.
Rozdział IV.
Wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11.
1. Według Krajowego Planu Gospodarowania Odpadami 2010-2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto
następujące cele:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej do 2015 r.,
2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.,
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie
było składowanych:
a) w 2013 r. więcej niż 50%,
b) w 2020 r. więcej niż 35%,
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,
4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 r.,
5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal,
tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia podobnych do
odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 roku.
2. Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Rozdział V.
Wymagania wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz gospodarskie w zakresie bezpieczeństwa i czystości
w miejscach publicznych oraz w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt
§ 12.
1. Właściciel bądź opiekun zwierząt domowych, w szczególności psów zobowiązany jest do zarejestrowania w Urzędzie
Gminy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa; wpis w rejestrze obejmuje następujące dane: imię i nazwisko
właściciela, adres właściciela, rasę psa.
2. Właściciel bądź opiekun psa ma obowiązek opłacania podatku od posiadania psa w wysokości, która uchwalana jest
corocznie przez Radę Gminy Nawojowa.
3. Występują zwolnienia z tego obowiązku w przypadkach:
1) posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
2) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe od jednego psa, stale przebywającego
z tą osobą,
3) posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych po dwa na każde gospodarstwo.
4. Wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec jest obowiązkiem jego właściciela
bądź opiekuna.
5. Doprowadzenie psów na smyczy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień jest
obowiązkiem jego właściciela bądź opiekuna.
6. Okazanie na żądanie pracowników Urzędu Gminy Nawojowa, Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska służb weterynaryjnych oraz Policji zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu jest
obowiązkiem jego właściciela bądź opiekuna.
7. Sprawowania opieki nad zwierzętami w sposób wykluczający zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi jest
obowiązkiem jego właściciela bądź opiekuna.
8. Zachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu i przewożeniu środkami komunikacji publicznej psów jest
obowiązkiem jego właściciela bądź opiekuna.
9. Obowiązkiem właściciela bądź opiekuna psa jest niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta
w miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak
również na chodnikach, ulicach i placach zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych.
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10. Obowiązkiem właściciela bądź opiekuna psa jest umieszczanie w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie posiadania
zwierząt niebezpiecznych.
11. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie na smyczy. W pomieszczeniach
wspólnego użytku w budynkach wielo mieszkaniowych, takich jak korytarze, klatki schodowe, prowadzenie psów może
mieć miejsce tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wtedy, gdy pies jest w kagańcu,
w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad
jego zachowaniem.
Rozdział VI.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 13.
1. Na terenach ewentualnie wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich jedynie
w pomieszczeniach inwentarskich, o ile zostaną spełnione następujące warunki:
1) posiadane budynki gospodarskie przeznaczone do hodowli zwierząt spełniają wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późniejszymi zmianami),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) właściciel zwierząt gospodarskich ma zapewnić także urządzenia zabezpieczające, które wyeliminują samowolne
przedostawanie się tych zwierząt na sąsiednie posesje i ciągi komunikacyjne.
§ 14.
1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką w sposób przewidziany dla ścieków,
3) składować obornik tak by odcieki nie mogły się przedostawać na teren sąsiednich nieruchomości,
4) przeprowadzić deratyzację pomieszczeń w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku na wiosnę
i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony,
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w takiej odległości od granicy nieruchomości aby wylatujące i przylatujące
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział VII.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie
nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko
w miarę potrzeby.
2. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje wójt w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie.
3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w uzgodnieniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez
zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
4. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Nawojowa podlegają:
1) nieruchomości, na których prowadzi się placówki zbiorowego żywienia,
2) nieruchomości, na których prowadzona jest działalność związana z produkcją żywności,
3) nieruchomości, na których prowadzony jest handel artykułami spożywczymi,
4) nieruchomości, na których prowadzony jest ubój zwierząt oraz przetwórstwo mięsne,
5) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt,
6) nieruchomości na których prowadzone są placówki oświatowe.
5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.
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Rozdział VIII.
Postanowienia końcowe
§ 16.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Nawojowa.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny w zapisanej w art. 10
ustawy.
§ 17.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
Nawojowa oraz na tablicach ogłoszeń we wszystkich sołectwach.
§ 18.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.
§ 19.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr XLII/343/2010 Rady Gminy Nawojowa
z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nawojowa (Dz. Urz.
Województwa Małopolskiego z 2010 r. nr 488, poz. 3686)
§ 20.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa.
Przewodniczący Rady
Jacenty Skrzypiec
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