        			           UCHWAŁA NR XXVI/212/2005 
Rady Gminy w Popielowie
z dnia 23 czerwca 2005r.

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.


	Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art.40 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm: z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 153 poz. 1271, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055Nr 116,poz.1203) oraz art.4  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622, zmiany: z 1997r. Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770, z 2000r. Nr 22 poz. 272,  z 2001r. Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, z 2002r. Nr 113 poz. 984, z 2003r. Nr 7 poz. 78, z 2004r. Nr 96 poz. 959, Nr 173 poz. 1808)  po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu, Rada Gminy w Popielowie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów zwane dalej REGULAMINEM.


ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 2

1.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1/ ustawie o utrzymaniu czystości i porządku – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13   września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z późn. zm.);
2/ ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.);
3/ odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62  poz. 628 z późn. zm.);
4/ nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych oraz przesyłanych za pomocą kanalizacji;
5/ zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
 6/ przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo posiadające zezwolenie Wójta  Gminy Popielów na odbieranie odpadów komunalnych , opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;
 7/ oczyszczalni  – jest to miejsce przyjmowania ścieków komunalnych;
 8/ właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to wszelkie formy prawne posiadania nieruchomości;    
2  Pojęcia inne od zdefiniowanych w ust.1 pkt. 1 – 8 są zgodne  z przepisami ustawy wym.
w ust. 1 pkt.1.



ROZDZIAŁ II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
oraz terenach użytku publicznego

§ 3

1.	Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości, porządku oraz 
należytego stanu sanitarno-higienicznego i estetycznego nieruchomości. 
2.	Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości rolnych nie uprawianych rolniczo do   systematycznego ich wykaszania i utrzymania w takim stanie, aby nie powodowały rozsiewania się chwastów, rozprzestrzenianie się chorób i szkodników a także nie stanowiły zagrożenia pożarem. Dotyczy to również rowów melioracyjnych, skarp i miedz.

§ 4

1.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek oczyszczenia chodnika  położonego wzdłuż 
       	nieruchomości ze śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń.
2.	Obowiązek określony w ust.1 powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie 
powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, podjęcie działań likwidujących lub
co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Materiał użyty do tych celów tj. piasek,
popiół, itp. należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
3.	Zakazuje się zgarniania śniegu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię,    żywopłot, trawnik, lub urządzenie pasa drogowego.
4.	Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone we własnych 
pojemnikach na odpady.
      5.   Właściciel nieruchomości ma obowiązek koszenia poboczy  położonych wzdłuż tej  
             nieruchomości.
	Właściciel, który naniósł ziemię, błoto, obornik środkami transportowymi i maszynami rolniczymi z pola lub zagrody na drogę publiczną, jest obowiązany do jego natychmiastowego usunięcia.


§ 5

Wymagania w zakresie odpadów stałych:
1.Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest wyposażenie jej w pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych dostosowany do ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich wywozu.
2.Odpady roślinne i inne pochodzenia organicznego powstające na terenie  nieruchomości    powinny być przeznaczane do kompostowania we własnym zakresie.   
3.Zabrania się składowania lub magazynowania odpadów w miejscach przypadkowych     
   ( ugory, rowy, wyrobiska, lasy i tereny zadrzewione, nieużytki itp.). Obowiązek ich likwi-
   dacji poprzez uprzątnięcie i wywiezienie na wysypisko spoczywa na właścicielu terenu.
4.Zabrania się spalania odpadów takich jak: opakowań z tworzyw sztucznych, plastiku,   opon,   itp. w pojemnikach, piecach, kotłowniach lokalnych, na terenach otwartych. 
5.Zabrania się wypalania traw.
6.Zabrania się spalania liści w miejscach zagrażających bezpieczeństwu.
7.Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, żużla,    gorącego popiołu, szlamu, substancji toksycznych i wybuchowych oraz odpadów   prze-
   mysłowych i niebezpiecznych.
   
8.Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z własnych           nieruchomości do   koszy i kontenerów umieszczonych w miejscach publicznych.
       
 
§ 6

1.	Właściciele nieruchomości obowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów takich jak:
	  1.makulatura
	  2.szkło opakowaniowe
	  3.tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe i kartoniki po napojach.
2.	Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się oznakowane pojemniki zlokalizowane na  terenie Gminy w poszczególnych miejscowościach w miejscach ogólnie dostępnych oraz oznakowane worki plastikowe dostarczone bezpośrednio mieszkańcom gminy.
3.	Wywóz odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki odbywa się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez firmę świadczącą usługi w tym zakresie.

§ 7

Wymagania w zakresie nieczystości ciekłych.
       1.Właściciele nieruchomości mający możliwość korzystania z sieci kanalizacji
sanitarnej, mają obowiązek podłączyć się do kanalizacji w momencie wykonywania      sieci  kanalizacyjnej przez gminę.        
	 
	 
   2.Właściciele nieruchomości w miejscowościach Gminy, które nie posiadają kanalizacji,
      nieczystości ciekłe powinni odprowadzać do zbiorników bezodpływowych (szamb)  
      znajdujących się na ich terenie.
                3.Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych do innych odbiorników takich jak: 
                 studnie, stawy, rowy melioracyjne i przydrożne, kanały burzowe, rzeki itp.
                4.Zabrania się odprowadzania nieczystości ciekłych i ścieków przemysłowych do urządzeń 
          kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych oraz wprowadzania 
         ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
      5.Zabrania się do wprowadzania gnojówki i gnojowicy do urządzeń kanalizacji sanitarnej i 
	          burzowej.
         Gnojówkę i gnojowicę należy gromadzić oddzielnie od nieczystości płynnych, w szczel-
	          nych zbiornikach spełniających warunki zgodne z prawem budowlanym. 

§ 8

1.  Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty lub tereny użyteczności publicznej, mają obowiązek ustawienia na tych obiektach lub terenach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
2.	Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także zarządzającego drogą publiczną, znajdującą się na obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2003r. Nr 58 poz. 515 z późn. zm.) oraz w odniesieniu do przystanków komunikacji publicznej – jednostek użytkujących tereny służące tej komunikacji. 

§ 9

Zobowiązuje się zarządy dróg do uprzątnięcia do końca kwietnia każdego roku kalendarzowego dróg o    nawierzchni bitumicznej po przeprowadzonej akcji zimowego utrzymania oraz przynajmniej dwukrotnego w roku wykaszania poboczy dróg.




§ 10

	Na nieruchomościach lub ich częściach mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych oraz pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do ziemi i zbiorników wodnych.

Doraźne naprawy i regulacje samochodów odbywać się mogą wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych i pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych.
3.	Prowadzenie napraw blacharsko-lakierniczych jest dozwolone tylko w miejscach spełniających warunki określone w odrębnych przepisach.
4.	Zabrania się mycia i napraw pojazdów samochodowych na ulicach , chodnikach, w lasach i parkach.
5.	Mycie sprzętu rolniczego po środkach ochrony roślin dozwolone jest tylko w miejscu spełniającym warunki określone w odrębnych przepisach.

§ 11

1.	Organizatorzy imprez plenerowych zobowiązani są do zaopatrzenia się w worki, kosze na śmieci oraz sanitariaty zaopatrzone w zbiornik uniemożliwiający skażenie gruntu.
2.	Właściciele punktów gastronomicznych uruchamianych na imprezach plenerowych powinni 
po zamknięciu punktu uprzątnąć po sobie zajmowany teren, doprowadzając go do stanu
pierwotnego.

ROZDZIAŁ III

Urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
a także ich rozmieszczenie i utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 12

Odpady komunalne na terenie Gminy powinny być gromadzone:
1.Odpady komunalne stałe powstające na terenie nieruchomości powinny być  gromadzone w pojemnikach o pojemności 110 dcm3 i 1100 dcm3 , uznawane jako normatywne 
2.Nieczystości ciekłe w nieruchomościach nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadającym wymaganiom   wynikającym z odrębnych przepisów, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo   budowlane (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zm.)
  
   
§ 13

     1.Wymiary i liczba pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych powinny  odpo
   wiadać ilości gromadzonych odpadów i być dostosowane do ustalonej częstotliwości     ich  wywozu.
2.Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w takim  
   stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, aby korzystanie z nich odbywało się    bez    przeszkód i nie powodowało zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

 3.Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miarę możliwości w granicach nieruchomości w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców i przedsiębiorstw wywozowych, na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed gromadzeniem się wody i błota, w sposób nie powodujący utrudnień i niedogodności dla sąsiadów oraz użytkownik    ów ulic i chodników    
  4.Warunki techniczne miejsc do ustawienia pojemników podlegają uzgodnieniu z    przedsiębiorstwem wywozowym. Koszt przygotowania i utrzymania miejsc ustawienia pojemników -    ponosi właściciel nieruchomości.    
  5.Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną działalnością     na terenie danej nieruchomości w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie     mogą być gromadzone w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów  komunalnych.
       Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają odrębne przepisy. 
  6.Odpady inne niż komunalne oraz odpady, o których mowa w ust. 5 – powstające na terenie 
        nieruchomości należy gromadzić oddzielnie, a zasady gospodarowania takimi odpadami 
        odrębne przepisy.
  7.W przypadku prowadzenia robót budowlanych i nie posiadania możliwości zagospoda-
     rowania powstających odpadów właściciel nieruchomości powinien zgłosić przedsię-
     biorstwu wywozowemu konieczność podstawienia pojemnika na powstające w wyniku 
     dzonych robót odpady na warunkach uzgodnionych między zainteresowanymi stronami.

§ 14

      W sytuacjach wyjątkowych związanych z krótkotrwałym zwiększeniem ilości odpadów komu-
       nalnych, dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa sztucznego.

§ 15

      Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na   
      terenie nieruchomości i usuwane w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

ROZDZIAŁ IV

Częstotliwość i sposób pozbawiania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego

§ 16

      Właściciele nieruchomości obowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wywozowym 
       w zakresie odbierania odpadów stałych, a w przypadku korzystania z kanalizacji sanitarnej – z  
       przedsiębiorstwem eksploatującym tą kanalizację.

§ 17

1.Odpady komunalne i nieczystości ciekłe powinny być usuwane przez uprawnione   przedsiębior-
   stwo wywozowe posiadające zezwolenie Wójta Gminy Popielów.
2.Usuwanie odpadów i nieczystości ciekłych powinno być udokumentowane umową i dowodami opłat 
   za te usługi.



§ 18

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, tj. niebezpieczne, 
przemysłowe należy:
1.Odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwie domowym, takie jak: świetlówki, zużyte
   baterie, chemia - rozpuszczalniki, farby, lakiery, przepracowane oleje, środki ochrony roślin, 
   przeterminowane leki, zużyte strzykawki i igły oraz akumulatory, itp., należy gromadzić w  
   sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych.
   Gmina będzie tworzyła warunki do właściwej zbiórki tych odpadów.
2.Odpady przemysłowe powstałe w różnych gałęziach przemysłu należy zagospodarować   
   zgodnie  z zasadami określonymi w odrębnych przepisach  - ustawa o odpadach. 

§ 19

1.Nieczystości ciekłe powinny być wywożone samochodami asenizacyjnymi do stacji zlewnej,   
   tj. oczyszczalni ścieków w Starych  Siołkowicach lub Karłowicach.
   Wylewanie nieczystości w innych miejscach jest niedozwolone.
2.W przypadku udowodnionej nieszczelności zbiornika bezodpływowego, wszystkie konsek-
   wencje związane z zanieczyszczeniem  środowiska, jak i udokumentowaniem tego faktu po-
   nosi właściciel nieruchomości.

§ 20

1.Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych ustala na podstawie  umowy właściciel 
   nieruchomości z przedsiębiorstwem wywozowym – nie rzadziej niż 1 raz  w miesiącu.
2.Nieczystości ciekłe powinny być wywożone tak często, aby nie dopuścić do przepełnienia
   zbiornika bezodpływowego.

ROZDZIAŁ  V

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych

§ 21

1.Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów lub innych zwierząt domowych są   zobo-
   wiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami. W szczególności nie   po-
   zostawianie zwierzęcia bez dozoru gdy nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w   
   pomieszczeniu  zamkniętym bądź na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samo-
   dzielne wydostanie się z niego.
2.Osoby posiadające psy na terenie Gminy Popielów są zobowiązane:
     1) Poddać psa obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie oraz  obserwacji 
         weterynaryjnej w przypadkach przewidzianych prawem.
    2)  W przypadku posiadania psa rasy agresywnej uzyskać stosowną decyzję Wójta Gminy.

§ 22

1.Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
   smyczy jest dozwolone tylko w miejscach nie uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma kaganiec,
   a  właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 


2.Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są obowiązani do usunięcia zanieczyszczeń
   spowodowanych przez ich zwierzęta w pomieszczeniach i terenach użytku publicznego.
3.Zakazuje się wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic i innych urządzeń, które służą   do
   zabawy dla dzieci.
4.Psy pozostawione bez opieki w miejscach publicznych będą wyłapywane przez firmę posiadającą
   stosowne uprawnienia i odstawiane do schroniska dla zwierząt. Odbiór zwierząt ze schroniska
   nastąpi na wyłączny koszt właściciela.

ROZDZIAŁ VI

Zwierzęta gospodarskie – zasady i warunki utrzymywania

§ 23

   1.Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich obowiązany jest do zapewnienia:
1)	Gromadzenia i usuwania powstających  w związku z hodowlą odpadów i nieczystości     w
      zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami niniejszego Regulaminu i nie powodowa-
      nie zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
2)	Nie powodowania przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób mieszkających na tej lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odory, itp.
3)   Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
   2.Przepędzanie zwierząt gospodarskich drogami publicznymi jest możliwe po spełnieniu warunku,
      że zwierzęta będą prowadzone pod dozorem i w sposób nie utrudniający ruchu drogowego.
   3.Właściciele i hodowcy zobowiązani są dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt
       odpowiednimi środkami transportu padłe zwierzęta do zakładów utylizacji.
       Zabrania się zakopywania padłych zwierząt. 

ROZDZIAŁ VII

Deratyzacja na terenie Gminy Popielów

§ 24

   1.Wszyscy właściciele i użytkownicy nieruchomości takich jak: placówki oświatowe, sklepy,
      zakłady, itp. zobowiązani są do tępienia szczurów i myszy w jej obrębie.
   2.Deratyzacja winna być przeprowadzana na bieżąco ( w miarę potrzeb), jednak nie rzadziej niż dwa 
      razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym.
   3.W czasie przeprowadzania akcji deratyzacji należy zachować środki ostrożności zgodnie z
      instrukcją podaną na opakowaniach trucizn użytych do akcji odszczurzania.
   4.Po zakończeniu akcji należy zebrać pozostałą trutkę i padłe gryzonie.
      Trutkę zniszczyć przez spalenie, a gryzonie zakopać w odległości min. 40m od źródeł wody pitnej
      na głębokości min. 1 m.   








    ROZDZIAŁ VIII

Przepisy karne

  § 25

	Naruszenie obowiązków zawartych w Regulaminie podlega karze określonej w art. 10 ust. 2 a
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 26

Informacje dotyczące regulaminu, zasad i systemu zbiórki odpadów komunalnych można uzyskać w Urzędzie Gminy w Popielowie. 

§ 27

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popielów.

§ 28

Traci moc Uchwała Nr XXI/195/97 Rady Gminy Popielów z dnia 05.06.1997r. w sprawie
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popielów.

§ 29

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





