UCHWALA NR XVIII/111/2012
RADY GMINY W LOPUSZNIE
z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy Lopuszno
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr21,poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217,
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (Dz. U. z 2012.391) - po zasi^gni^ciu opinii
panstwowego powiatowego inspektora sanitamego w Kielcach Rada Gminy Lopuszno
uchwala, co nast^puje:
§
Uchwala si? Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy Lopuszno
w brzmieniu stanowi^cym zal^cznik do niniejszej uchwaly.
§2
Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc Uchwala Nr XXXIV/162/97 Rady
Gminy w Lopusznie z dnia 3 grudnia 1997 r. W sprawie utrzymania czystosci i porz^dku na
terenie Gminy Lopuszno
§3
Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Lopuszno

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego
i obowi^zuje od 1 lipca 2013r.

BANUTALUKASIK

ZALACZNIK DO UCHWALY
NR XVIII/111/2012
RADY GMINY LOPUSZNO
z dn. 28 grudnia 2012 roku

Regulamin
Utrzymania czystosci i porzqdku
na terenie Gminy Lopuszno
Rozdzial 1
Postanowienia ogolne.
§1.
1. Regulamin okresla szczegolowe zasady utrzymania czystosci i porz^dku na terenie
Gminy Lopuszno.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, maj^ zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowi^zuj^cego, w szczegolnosci ustawy o utrzymaniu
czystosci i porz^dku w gminach, ustawy o odpadach, Prawo ochrony srodowiska.
Rozdzial 2.
§2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porz^dku na terenach nieruchomosci.
1. Wlasciciele nieruchomosci zamieszkalych na ktorych powstajq odpady komunalne,
zobowi^zani s^ do utrzymania czystosci i porz^dku na terenie tych nieruchomosci
poprzez prowadzenie selektywnej zbiorki odpadow komunalnych oraz posiadanie
pojemnikow (w tym workow foliowych) w celu gromadzenia odpadow.
2. Powstajacej na nieruchomosci zamieszkalej odpady komunalne zbierane selektywnie
„u zrodla" przy uwzgl?dnieniu nast^puj^cych frakcji odpadow:
a. papier i tektura
b. metal
c. tworzywa sztuczne
d. szklo bezbarwne
e. szklo kolorowe
f. odpady wielomaterialowe (opakowania po plynnej zywnosci)
g. odpady ulegaj^ce biodegradacji
3. Powstajqce na obszarze nieruchomosci zamieszkalej, nie wymienione w ust. 2 odpady
tj.:
a. Przeterminowane leki i chemikalia,
b. Zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny
c. Zuzyte akumulatory - ogniwa
d. Baterie
e. Zuzyte opony
f. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
g. Odpady zielone-sezonowo
h. Popiot - sezonowo
Gromadzone s^ w sposob selektywny w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiorki
Odpadow - zwanym dalej GPSZO, prowadz^cym przez podmiot wybrany przez
gmin?
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4. Powstaj^ce w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiorkowe,
gromadzone
na terenie nieruchomosci w specjaUstycznych kontenerach i usuwane
na zlecenie i koszt wlasciciela nieruchomosci przez podmiot prowadz^cy GPSZO
5. Wlasciciel nieruchomosci zamieszkatej, na terenie ktorej w wyniku piel?gnacji zieleni
powstaj^ odpady zielone, zobowi^zany jest do ich selektywnego zbierania
i przekazywania do GPSZO. Dopuszcza si? gromadzenie odpadow zielonych przez
wtascicieli nieruchomosci na terenie nieruchomosci, w przypadku kompostowania
odpadow zielonych na wtasne potrzeby.
6. Wtasciciele nieruchomosci zobowi^zani s^ do podt^czenia nieruchomosci do
istniej^cej kanalizacji, a w przypadku braku kanalizacji, do gromadzenia nieczystosci
cieklych w zbiomikach bezodptywowych lub wyposazenia nieruchomosci
w przydomow^ oczyszczalni? sciekow.
§3
Wtasciciele nieruchomosci posiadaj^cy zbiorniki bezodptywowe lub przydomowe
oczyszczalnie sciekow zobowi^ani s^ do:
a. Zgloszenia ich do ewidencji prowadzonej przez Gmin? w celu kontroli
cz?stotliwosci ich oprozniania,
b. Zawarcia umowy na oproznianie zbiornikow bezodptywowych lub odbioru
osadow z przydomowych oczyszczalni sciekow z podmiotem posiadaj^cym
zezwolenie Wojta Gminy Lopuszno.
§4
Wlasciciele nieruchomosci zobowi^zani s^ do utrzymania czystosci i porz^dku na
cz?sciach nieruchomosci stuz^cych do uzytku publicznego lub potozonych wzdtuz ich
nieruchomosci poprzez
a. Uprzqtni?cie btota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczen z cz?sci nieruchomosci
sluz^cych do uzytku publicznego w tym chodnikow, dojsc do budynkow, dojsc
do punktow gromadzenia odpadow oraz podjazdow polozonych wzdluz nalez^cej
do nich nieruchomosci, uprz4tni?cie btota sniegu i lodu powinno odbywac si? to
niezwtocznie w dniu powstania, natomiast irmych zanieczyszczen w miar?
potrzeb,
b. Gromadzenia na skraju chodnika od strony jezdni btota, sniegu i lodu
uprz4tni?tego z chodnikow, dojsc do budynkow oraz podjazdow potozonych
wzdtuz nalez^cej do nich nieruchomosci w taki sposob, aby nie powodowato
szkod w mieniu, nie utrudniato ruchu i nie zagrazalo przechodniom, pojazdom,
oraz istniej^cej zieleni.
§5
1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami moze bye dokonywane na terenie
nieruchomosci na utwardzonej powierzchni, a powstaj^ce scieki winny bye
odprowadzane do kanalizacji sanitamej lub gromadzone w zbiorniku bezodptywowym
po spetnieniu wymagah jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu sciekow lub wod do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
okreslonych w odr?bnych przepisach. Zakazuje si? odprowadzania powstaj^cych
sciekow bezposrednio do ziemi, ciekow i zbiornikow wodnych.
2. Naprawa pojazdow samochodowych na terenie nieruchomosci poza warsztatami
naprawczymi jest dozwolona, gdy zakres wykonywanej naprawy zwiazany jest
jedynie z biez^cq eksploatacjq pojazdu i pod warunkiem, ze nie powoduje
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zanieczyszczen w postaci smarow, olejow i innych substancji ropopochodnych oraz
zanieczyszczenia otoczenia i zagrozeh dla srodowiska.
Rozdzial 3
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych.
Warunki rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymanie w odpowiednim stanie
sanitarnym, porz^dkowym i technicznym.
§^
1. Wlasciciele nieruchomosci zobowi^zani s^ we wlasnym zakresie do wyposazenia
nieruchomosci, w odpowiednim liczb? pojemnikow (w tym workow, koszy,
kontenerow) do gromadzenia odpadow komunalnych, uwzgl^dniaj^c ilosc osob z nich
korzystaj^cych, ilosc odpadow przy zastosowaniu wskaznika, o ktorym mowa w § 14
ust. 3 oraz cz^stotliwosc i sposob odbierania odpadow komunalnych.
2. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych na terenie
nieruchomosci zamieszkalej, sluz^ spelniaj^ce normy techniczne pojemniki
wolnostoj^ce (musz^ spelniac wymagania Rozporz^dzenia w sprawie wymagan
technicznych, jakie powinien spelniac podmiot odbieraj^cy odpady komunalne od
wlascicieli nieruchomosci), o pojemnosci minimum 120 litrow . Pojemniki powinny
bye wyposazone w kolka oraz w szczeln^ zamykanq klap?. Na okres jednego roku,
jednak nie pozniej niz do 30 czerwca 2014r. dopuszcza si? przekazywanie odpadow
w czarnych workach foliowych.
3. Do gromadzenia odpadow niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych
na terenie nieruchomosci zamieszkalej zabudowanej budynkami wielolokalowymi
sluz^ pojemniki wolnostoj^ce, ktore zapewniaj^ pojemnosc stanowi^c^ minimum
iloczyn 100 litrow i liczby lokali w tym budynku. Na okres jednego roku, jednak nie
pozniej niz do 30 czerwca 2014r. dopuszcza si? przekazywanie odpadow w czarnych
workach foliowych.
4. Do gromadzenia odpadow selektywnie zebranych na terenie nieruchomosci
zamieszkalej sluz^ worki o pojemnosci minimum 60 litrow. Worki powinny
przezroczyste, opatrzone wlasciwymi nadrukami w nast?puJ4cych kolorach:
a. Kolor niebieski -papier i tektura
b. Kolor zolty - tworzywa sztuczne i metal
c. Kolor zielony - szklo bezbarwne i kolorowe
d. Kolor br^zowy - odpady ulegaj^ce biodegradacji
5. Zarz^dcy drog publicznych zobowi^zani do wyposazenia drog w kosze do zbierania
odpadow komunalnych, spelniaj^cych normy techniczne o pojemnosci minimum 35
litrow.
6. Do gromadzenia odpadow komunalnych na innych niz drogi publiczne
nieruchomosciach sluz^cych do uzytku publicznego, przeznaczone sq kosze
spelniaj^ce normy techniczne, w ilosci dostosowanej do nat?zenia ruchu
i zapewniaj^cej utrzymanie porz^dku i czystosci, o pojemnosci minimum 35 litrow.
7. Do gromadzenia odpadow budowlanych i rozbiorkowych sluz^ specjalistyczne
kontenery o pojemnosci minimum 1500 litrow.
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§7.
Ustala si? nast^puj^ce zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania odpadow:
a. Opakowania przeznaczone do selektywnego zbierania po plynnych substancjach nalezy umyc
b. Opakowania przeznaczone do selektywnego zbierania - nalezy zgniesc

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§8.
Pojemniki, worki, kosze, kontenery na odpady komunalne nalezy ustawic
na nieruchomosci w miejscu nie powoduj^cym uci^zliwosci dla mieszkancow i osob
trzecich, oraz zabezpieczyc przed dost?pem zwierz^t domowych.
Obowi^zkiem wlasciciela nieruchomosci jest mycie i dezynfekcja pojemnikow i koszy
w miar? potrzeb, jednak nie rzadziej niz raz do roku na swoj koszt.
W razie uszkodzenia pojemnika, wlasciciel jest zobowi^zany do jego wymiany.
Kosze uliczne do gromadzenia odpadow komunalnych przy drogach publicznych
powinny bye rozmieszczone na przystankach komunikacyjnych.
Kosze do gromadzenia odpadow komunalnych na terenach przeznaczonych do uzytku
publicznego powinny bye umieszczone w miejscach duzej koncentracji ruchu,
w szczegolnosci przy wejsciu i wyjsciu z obiektu.
Kontenery na odpady rozbiorkowe i budowlane wirmy bye umieszczone w miejscu
mozliwie najblizszym miejsca ich wytwarzania z zachowaniem zasad bezpieczenstwa
dla otoczenia.

§9.
Ustala si? sposob pozbywania i odbierania odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych
z terenu nieruchomosci
a. Wlasciciel nieruchomosci zamieszkalej zobowi^zany jest umiescic pojemniki i worki
z odpadami w miejscu wyodr?bnionym, ulatwiajqcym dost?p do pojemnikow, oraz
dost?pnym dla pracownikow podmiotu uprawnionego do ich odbioru, w sposob
uniemozliwiaj^cy uszkodzenie worka.
b. Zuz3l:y sprz?t elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe
powirmy zostac wystawione przed nieruchomosc, w terminie przewidzianym
w harmonogramie odbioru tych odpadow,
c. Oproznianie zbiornikow bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczalni sciekow
odbywa si? w terminie i na podstawie umowy zawartej pomi?dzy wlascicielem
nieruchomosci a podmiotem posiadaj^cym stosowne zezwolenie na terenie Gminy
Lopuszno.
§10
Zabrania si?:
a.
b.
c.
d.

e.
f.

Spalania zgromadzonych odpadow zielonych,
Gromadzenia w pojemnikach (w tym workach) przeznaczonych do selektywnej
zbiorki, odpadow innych niz te na jakie przeznaczony jest pojemnik,
Gromadzenia w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gruzu
budowlanego i rozbiorkowego, popiolu oraz odpadow zielonych,
Umieszczania w pojemnikach (w tym workach, koszach, kontenerach) na odpady
komunalne, odpadow pochodzqcych z dzialalnosci gospodarczej, w tym odpadow
niebezpiecznych,
Zgamiania sniegu, lodu, biota lub innych zanieczyszczen z chodnikow na jezdni?,
Zasmiecaniu terenu przyleglego do pojemnikow przeznaczonych na odpady.
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Rozdzial 4.
Cz^stotliwosc i sposob pozbywania sif odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych
z obszaru nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych do uzytku publicznego
§11.
1. Odbioru niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zebranych odpadow
komunalnych z nieruchomosci zamieszkalych, dokonuje systematycznie podmiot
wybrany przez gmin?, z cz^stotliwosci^ co najmniej jeden raz w miesi^cu.
2. Wlasciciele nieruchomosci maj^ obowi^zek samodzielnie przekazywac odpady
komunalne powstaj^ce na terenie nieruchomosci zamieszkalej, w postaci zuzytego sprz?tu
elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadow wielkogabarytowych,
przeterminowanych lekow i chemikaliow, zuzytych baterii, akumulatorow i ogniw,
zuzytych opon, a takze irmych niebezpiecznych odpadow komunalnych do GPSZO,
z cz?stotliwosci4 dostosowana do swoich potrzeb.
3. Dopuszcza si? samodzielne przekazywanie odpadow komunalnych powstaj^cych na
terenie nieruchomosci zamieszkalej, w postaci zuzytego sprz?tu elektrycznego i
elektronicznego, mebli oraz innych odpadow wielkogabarytowych do mobilnego punktu
selektywnej zbiorki odpadow, ktory b?dzie organizowany przez podmiot prowadz^cy
GPSZO zgodnie z podanym do publicznej wiadomosci harmonogramem, jednak nie
rzadziej niz raz na rok.
4. Dopuszcza si? oddawanie przeterminowanych lekow do przychodni, ktore posiadaj^
w swym wyposazeniu specjalne pojemniki przeznaczone na zbiork? w/w odpadow.
5. Dopuszcza si? oddawanie zuzytych baterii do szkol i Urz?du Gminy w Lopusznie,
ktore posiadaJ4 w swym wyposazeniu specjalne pojemniki przeznaczone na zbiork? w/w
odpadow
6. Wlasciciele nieruchomosci maj^ obowi^zek samodzielnie przekazywac odpady
komunalne we frakcjach, odpady zielone i popiol powstaj^ce na terenie nieruchomosci
zamieszkalej do GOSZO w sezonie, z cz?stotliwosci4 nie rzadziej niz raz na miesi^c.
Sezon obejmuje okres:
a. sezon odbioru odpadow zielonych - od maja do pazdziernika,
b. sezon odbioru popiolu - od listopada do kwietnia,
W okresie poza sezonem, stosownie do potrzeb,
7. Kontenery z odpadami budowlanymi i rozbiorkowymi powinny bye niezwlocznie
oprozniane po ich calkowitym zapelnieniu.
8. Cz?stotliwosc oprozniania koszy do gromadzenia odpadow komunalnych przy
drogach publicznych oraz na terenach przeznaczonych do uzytku publicznego powinna
bye dostosowana do ilosci gromadzonych w nich odpadow, jednak oproznianie ich winno
si? odbywac nie rzadziej niz jeden raz na tydzieh.
9. Zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle powinny bye oprozniane przez
wyspecjalizowane firmy, posiadaj^ce zezwolenie w tym zakresie, z cz?stotliwoscim, aby
nie powodowac przepelnienia zbiomika bezodplywowego, a cz?stotliwosc dostosowana
do ilosci zuzytej wody.
10. Zbiorniki przydomowych oczyszczalni sciekow, powinny bye oproznianie z osadow
sciekowych przez wyspecjalizowane firmy posiadaj^ce stosowne zezwolenie w tym
zakresie, z cz?stotliwosci4 zapewniaj^c^ prawidlowe funkcjonowanie oczyszczalni,
okreslonq w instrukcji eksploatacji.
Rozdzial 5
Wymagania wynikajqce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami.
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§12.
Podmioty realizuj^ce na terenie gminy Lopuszno zadania zwi^zane z odbieraniem
i zagospodarowaniem odpadow, zobowi^zane s^ do przestrzegania zasad wynikajacych
z Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Swi?tokrzyskiego na lata
2012-2018 uchwalonego 28 czerwca 2012 r. uchwaly Sejmiku Wojewodztwa
Swi?tokrzyskiego.
§13.
Podmioty realizuj^ce na terenie gminy zadania zwi^zane z odbieraniem i zagospodarowaniem
odpadow, zobowi^zane s^ do przekazywania zmieszanych odpadow komunalnych, odpadow
zielonych, oraz pozostalosci z sortowania odpadow komunalnych przeznaczonych do
skladowania, do regionalnej instalacji przetwarzania odpadow.
§14.
Na podstawie danych Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa
Swi?tokrzyskiego na lata 2012-2018 - przyjmuje si? miesi?czna norm? wytwarzania
odpadow komunalnych przez statystycznego mieszkanca Gminy Lopuszno w ilosci 20 kg,
z ktorych 10 kg odpady zmieszane, zas pozostale 10 kg to odpady zbierane selektywnie.
Rozdzia! 6.
Obowiqzki osob utrzymuj^cych zwierz^ta domowe,
maj^cych na celu ochrony przed zagrozeniem lub uci^zliwosci^ dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do wspolnego uzytku.
§15.
1. Osoby utrzymuj^ce zwierz?ta domowe sq zobowi^zane do:
a. Sprawowania wlasciwej opieki nad zwierz?tami, w tym szczegolnosci nie pozostawiania
ich bez dozoru, jezeli zwierze znajduje si? w pomieszczeniu zamkni?tym lub na terenie
ogrodzonym w sposob uniemoziiwiaj^cy samodzielne wydostanie si?,
b. Utrzymywania tych zwierz^t w sposob nie stwarzaj^cy uci^zliwosci (halas lub odory) dla
osob znajduj^cych si? w s^siednich lokalach lub nieruchomosciach,
c. Wykonania wymaganych szczepieh ochroimych,
2. Wlasciciel nieruchomosci ma obowi^zek oznakowania tabliczk^ ostrzegawcz^ bramy lub
furtki wejsciowej na teren ogrodzonej posesji na ktorej utrzymywane jest zwierze mog^ce
stanowic zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi.
§16.
Osoby utrzymuj^ce zwierz?ta domowe, ktorzy w nienalezyty sposob sprawuj^ opiek? nad
swoimi zwierz?tami, ponosz^ koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania
i ewentualnego leczenia w schronisku.
§17.
Na terenach publicznie dost?pnych psy mogq bye wyprowadzane tylko na smyczy i w
kagahcu.
Zakazy nie obowi^zuj^ psow przewodnikow
§18.
Osoby utrzymuj^ce zwierz?ta domowe s^ zobowi^zane do niezwlocznego usuwania
zanieczyszczen spowodowanych przez zwierz?ta w na terenach sluz^cych do uzytku
publicznego.
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Rozdzial 7.
Wymagania utrzymania zwierz^t gospodarskich na terenach wyl^czonych z produkcji
rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymania na okreslonych obszarach lub w
poszczegolnych nieruchomosciach.
§19.
1. Na terenie gminy zabrania si? chowu zwierz^t gospodarskich, z wyl^czeniem:
a. w istniej^cych gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym oraz dzialow
specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osob
fizycznych,
b. przydomowego chowu drobiu, pszczol oraz krolikow i szynszyli prowadzonych
na dzialkach zabudowanych budynkami jednorodzirmymi wolnostoj^cymi,
c. utrzymania zwierz^t gospodarskich na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb
wlasnego gospodarstwa domowego.
2.

3.
a.
b.
c.
d.

W przypadku okreslonym w § 19 ust. 1 pkt c. wlasciciele nieruchomosci zobowi^zani
s^ do utrzymywania zwierz^t gospodarskich we wlasciwych warunkach sanitamych,
w sposob nieuci^zliwy dla otoczenia i wlascicieli nieruchomosci s^siednich, szczegolne
w zakresie halasu i odoru.
Utrzymuj^cy zwierz?ta gospodarskie jest zobowi^zany:
przestrzegac przepisow sanitamo - epidemiologicznych, z zakresu ochrony srodowiska
oraz z zakresu ochrony zwierz^t,
zabezpieczyc nieruchomosc przed mozliwosci^ samowolnego opuszczenia jej przez
zwierz?ta gospodarskie,
usuwac nieczystosci powstale podczas chowu lub hodowli, w sposob nie powoduj^cy
zanieczyszczenia terenu nieruchomosci oraz wod powierzehniowych i podziemnych,
natychmiastowo usuwac odchody zwierz?ce, pozostalosci karmy lub sciolki pozostawione
na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.
Rozdzial 8.
Obszary obowi^zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

1.
2.

3.

1.
2.

3.

§20
Obowi^zkowej deratyzacji podlegaj^ obiekty, w ktorych stwierdzono wyst?powanie
gryzoni lub insektow.
Do zwalczania gryzoni i insektow nalezy uzywac preparatow og61nodost?pnych
posiadaj^cych wymagane certyfikaty. Wykonanie deratyzacji powinno bye powierzane
wyspecjalizowanym podmiotom.
Koszty przeprowadzenia deratyzacji obci^zaj^ wlasciciela nieruchomosci.
Rozdzial 9.
Postanowienia koncowe
Nadzor nad realizacj^ obowi^zkow wynikajacych z niniejszego Regulaminu sprawuje
Wojt Gminy Lopuszno.
Kto nie wykona obowi^zkow okreslonych Regulaminem podlega karze grzywny,
na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci
i porz^dku w gminach (t. j . Dz. U. z 2012.391).
Post?powanie w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 toczy si? wedlug przepisow Kodeksu
post?powania w sprawach o wykroczenia.
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