
UCHWAŁA NR XV.143.2012
RADY GMINY ŁAGÓW

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 
poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055,Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 
1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, 
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, Dz. U. z 2012 r. poz. 567) i art. 4 ust. 1 i 
ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 
r. poz. 391), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie, Rada Gminy 
Łagów uchwala co następuje: 

Regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Łagów zwany dalej            Regulaminem 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie          nieruchomości położonych 
w granicach administracyjnych Gminy Łagów. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie u. c. p. – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391); 

2. nieruchomości niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, która nie jest miejscem 
zamieszkania, w tym także obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą np. handlową czy 
usługową; 

3. nieruchomości zamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, która jest miejscem zamieszkania; 

4. miejscu zamieszkania – należy rozumieć według definicji zawartych w Kodeksie cywilnym art. 25 – 27; 

5. odpadach komunalnych, odpadach ulegających biodegradacji, odpadach zielonych, odpadach 
niebezpiecznych  – należy rozumieć według definicji zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 

6. odpadach zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu; 

7. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze 
względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w pojemnikach stanowiących wyposażenie 
nieruchomości, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budowy 
i remontów; 

8. zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – należy przez to rozumieć zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
(Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1495 ze zm.); 

9. odpadach opakowaniowych – należy rozumieć według definicji zawartej w ustawie z dnia            11 maja 
2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 63 poz. 638 z późn. zm.); 

10. odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych, pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, które nie wymagają pozwoleń na 
budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej; 
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11. chodniku – należy rozmieć według definicji zawartej w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.); 

12. harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy 
Łagów, obowiązujący mieszkańców Gminy Łagów, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Łagów, 

13. umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy u. c. p., podpisane 
z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości; 

14. Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy to rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 
2 pkt 6 ustawy u. c. p.; 

15. Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego – należy przez to rozumieć dokument 
wynikający z treści art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach                      (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 
1243 ze zm.); 

16. zwierzętach domowych, zwierzętach gospodarskich – należy rozumieć według definicji zawartej w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.)i 
ustawie z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ( Dz.  U. z 2007 r. Nr 
133, poz. 921 z późn. zm.); 

17. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku          na terenie 
Gminy Łagów” 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łagów obowiązuje selektywne zbieranie 
odpadów komunalnych. Obowiązujące frakcje odpadów w selektywnej zbiórce odpadów komunalnych: 

1. papier i tektura, 

2. metale i tworzywa sztuczne, 

3. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 

4. opakowania wielomateriałowe, 

5. ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

6. odzież i tekstylia z materiałów naturalnych, 

7. meble i inne odpady wielkogabarytowe , 

8. przeterminowane leki, 

9. przeterminowanechemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe), 

10. zużyte baterie i akumulatory, 

11. budowlane i rozbiórkowe, 

12. zużyte opony, 

13. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

14. odpady zielone. 

2. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać do pojemników na odpady zmieszane o pojemnościach 
określonych w niniejszym Regulaminie, a w terminach odbioru należy udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady. 

§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie zarządzanych 
przez siebie nieruchomości, w szczególności poprzez: 

1) utrzymywanie w czystości miejsc ustawienia pojemników na odpady komunalne i ich otoczenia oraz 
zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu dla podmiotu odbierającego do punktu ustawienia pojemników na 
odpady komunalne; 
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2) niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio                              do 
nieruchomości, z częstotliwością zapewniającą codzienną czystość i brak śliskości, nie powodując zakłóceń 
w ruchu pieszych i pojazdów oraz spływu wody do kanalizacji deszczowej. 

§ 5. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami jest niedozwolone, 
z zastrzeżeniem pkt 1 i 2, 

1) Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na utwardzonym terenie nie służącym do użytku publicznego, 
pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych. 
Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do wód lub ziemi jest zabronione. 

2) Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona poza warsztatami 
naprawczymi na terenie nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje                             to 
zanieczyszczenia wód lub ziemi oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich i osób tam przebywających. 

§ 6. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy zniszczonych 
dróg o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem                  lub zarządcą drogi. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz 
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 7. 1. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1. Kosze uliczne o pojemności od 10 l do 80 l 

2. Pojemniki na odpady niesegregowane w kolorze szarym lub czarnym o pojemności             30 l, 120 l, 240 l 
i 1100 l; 

2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 – 5 należy gromadzić w pojemnikach lub 
workach o pojemności 60 l, 90 l, 120 l i 1100 l o następującej kolorystyce: 

1. niebieski – z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

2. żółty – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, 

3. zielony – z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane (bezbarwne i kolorowe) 

4. brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji 

3. Kontenery o pojemności 1,5 m3do 25 m3. 

§ 8. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej 
następujące normy: 

1. Dla zamieszkałych budynków mieszkalnych we wszystkich rodzajach zabudowy minimalna    pojemność 
pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów wynosi: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; 

b) segregowane odpady komunalne 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik lub worek na każdy 
rodzaj odpadu o pojemności 60 l na każdą nieruchomość; 

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 
odpadów komunalnych (zmieszanych) na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy: 

1. Dla szkół i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, 

2. Dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, także w tzw. „ogródkach” 
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, 

3. Dla lokali handlowych i gastronomicznych, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych 
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników; 

Id: 01A57F8F-F68C-4B57-BE1C-C8AEAE155345. Podpisany Strona 3
—————————————————————————————————————————————————————————



4. Dla zakładów świadczących usługi zdrowotne 30 l na każde 10 m2 m powierzchni całkowitej, jednak co 
najmniej 1 pojemnik o pojemności 120 l, 

5. Dla hoteli, pensjonatów, ośrodków wypoczynkowych, domów opieki, pól campingowych i namiotowych itp. 
20 l na jedno miejsce. 

6. W przypadku lokali prowadzących handel artykułami spożywczymi oraz lokali gastronomicznych, dla 
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie wewnątrz lokalu, w pobliżu wyjścia klientów, co 
najmniej 1 pojemnika na odpady o pojemności 30 l; 

7. Dla punktów usługowych wypożyczania pływającego sprzętu wodnego, na każde 10 jednostek pływających, 
co najmniej 1 pojemnik 120 l w sezonie świadczenia usługi. Pojemność powinna być dostosowana do potrzeb. 

8. Dla ogródków działkowych 30 l na każdą działkę w okresie od marca do listopada. 

9. Dla nieruchomości wykorzystywanych sezonowo z domkami lub innymi obiektami                            do 
przebywania (np. domki letniskowe) na potrzeby prywatne tj. niezwiązane z działalnością gospodarczą – pojemnik 
120 l na nieruchomość. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zawrzeć umowę z przedsiębiorcą na odbiór 
odpadów obejmującą okres sezonowego przebywania                          na nieruchomości. 

§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób selektywny 
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

1) Segregowane odpady komunalne 20 l na osobę, jednak co najmniej worek lub pojemnik o pojemności 60 l na 
każdą nieruchomość. 

§ 11. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji, parki są 
przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej powinny być 
wyposażone w zamocowane na stałe kosze uliczne. 

§ 12. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady w terminie odbioru odpadów należy ustawić w miejscu 
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów bez konieczności 
wejścia na teren nieruchomości lub gdy nie ma takiej możliwości właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed teren nieruchomości, tak by umożliwić swobodną 
ich obsługę przez podmiot uprawniony               – z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i innych 
obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz by ich usytuowanie jednoznacznie wskazywało, z której 
nieruchomości pochodzą. Wystawienie worków lub pojemników nie może powodować uciążliwości dla osób 
trzecich. W przypadku odbioru odpadów z dużych pojemników – kontenerów, dopuszcza się także wjazd                
na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych 
w pojemnikach – po wcześniejszym zgłoszeniu właściciela nieruchomości i uzgodnieniu z podmiotem 
odbierającym odpady. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 13. Wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku             na nieruchomości. 

§ 14. Właściciele nieruchomości (dot. zamieszkałych i niezamieszkałych) we wszystkich rodzajach zabudowy 
zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości raz na dwa tygodnie. 

§ 15. Odpady podlegające selekcji odbierane są od właścicieli nieruchomości w terminach: 

a) raz w miesiącu – w okresie wrzesień – maj 

b) raz na dwa tygodnie – w okresie czerwiec – sierpień 

§ 16. Częstotliwość, o której mowa w § 15 dotyczy następujących frakcji odpadów: 

1) papier i tektura, 

2) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 
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§ 17. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów 
ulegających biodegradacji zgodnie z harmonogramem, raz w miesiącu. Nie dotyczy to właścicieli nieruchomości 
prowadzących selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika. Dopuszcza 
się także, w okresie między odbiorem odpadów wynikającym z harmonogramu, przekazanie ich na bieżąco do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 18. Papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady 
opakowaniowe ze szkła (bezbarwne i kolorowe) oraz bioodpady we wskazanych terminach należy gromadzić 
w pojemnikach lub workach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 

§ 19. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do 
pojemnika na odpady. 

§ 20. Wystawione do odbioru worki wraz z odpadami należy zabezpieczyć w taki sposób, by zapobiec 
wysypywaniu się z nich odpadów oraz wystawić z optymalnym wyprzedzeniem tj. takim, by uniknąć zniszczenia 
(np. rozerwania) worków przez zwierzęta. 

§ 21. W pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych            nie 
należy gromadzić odpadów innych niż zgodne z jego przeznaczeniem (np. śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
leków, substancji toksycznych, żużla, rozpuszczalników itp. oraz odpadów innych niż komunalne, pochodzących 
z działalności gospodarczej). 

§ 22. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tworzy się Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych, mieszczący się na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Gronowie. Godziny przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: od 
poniedziałku do środy w godz. 10.00 – 13.00 oraz w czwartek i piątek w godz. 15.00 – 18.00. 

§ 23. Sposób pozbywania się poszczególnych frakcji odpadów komunalnych: 

1. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych; 

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy gromadzić w specjalnie do tego 
przeznaczonych workach lub pojemnikach. Dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji, 
w tym odpady zielone w przydomowych kompostownikach. 

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać                        do 
pojemnika znajdującego się w aptece przy ulicy 1 Lutego 8 w m. Łagów lub do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych. 

4. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać          do 
pojemników znajdujących się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zużyte baterie można 
także przekazać do pojemnika znajdującego się w Urzędzie Gminy Łagów,                przy ulicy 1 Lutego 7. 

5. Przeterminowane chemikalia (np. farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) należy dostarczyć           do 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z gospodarstw domowych może zostać przekazany            do 
sklepu, w którym został zakupiony sprzęt tego samego rodzaju lub należy dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych. 

7. Zużyte opony należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

8. Odzież i tekstylia z materiałów naturalnych należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe muszą zostać załadowane do pojemnika przeznaczonego             na tego 
typu odpady i dostarczone do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

1) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma obowiązek odebrać wyłącznie                    te 
odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do administracji budowlano – 
architektonicznej, co ma wykazać właściciel nieruchomości lub użytkownik lokalu. 

§ 24. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych innych niż wcześniej wymienione właściciel 
nieruchomości uzgadnia z Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
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§ 25. Właściciele nieruchomości służących do użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia                  na 
nieruchomości koszy ulicznych na odpady komunalne w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu i ich opróżniania 
z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 26. Właściciele punktów usługowych wypożyczania pływającego sprzętu wodnego w okresie działalności są 
zobowiązani do usuwania odpadów raz na tydzień. 

§ 27. Właściciele nieruchomości oraz inne podmioty są zobowiązani do bez względu na częstotliwość 
opróżniania pojemników i zbiorników określoną w niniejszym regulaminie, zapewnić taką częstotliwość ich 
opróżniania, aby nie doprowadzić do wysypywania, przelewania, zagniwania               lub wydzielania odorów. 

§ 28. W okresie prowadzenia działalności, właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest 
działalność wiążąca się ze zwiększonym okresowym przebywaniem osób                       (np. wynajem pokoi itp.) 
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki            lub pojemniki i worki na odpady. 

§ 29. Organizator imprezy masowej, w tym plenerowej zobowiązany jest do: 

1. wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza w odpowiednią ilość pojemników na odpady       oraz 
szalety, 

2. usuwania odpadów stałych i nieczystości płynnych niezwłocznie po zakończeniu imprezy, 

3. oczyszczenie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i trenów przyległych, jeśli na jej skutek zostały 
zanieczyszczone; 

§ 30. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego odbywa się na podstawie zamówienia u podmiotu uprawnionego. 
Zbiornik powinien być zlokalizowany w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego. 

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy wywozić do punktu zlewnego przy 
oczyszczalni ścieków w Gronowie, Toporowie lub w przypadku awarii lub braku mocy przerobowej do innej 
najbliższej oczyszczalni. 

3. Zbiorniki bezodpływowe opróżniane będą odpłatnie z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

4. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych i nieczystości 
płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 31. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów, przeznaczone do 
składowania należy kierować do właściwej dla regionu centralnego, określonego w wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a w przypadku jej awarii lub 
braku – do instalacji wskazanych jako zastępcze. 

§ 32. Przez instalację, o której mowa w § 31 należy rozumieć instalację zlokalizowaną w Zakładzie 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do 
wspólnego użytku 

§ 33. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt. 

§ 34. Do obowiązków właścicieli (posiadaczy) utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1. właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do zachowania wszelkich środków, które 
zapewniają ochronę przed zagrożeniem i uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do użytkowania publicznego, 
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2. zwierzęta domowemuszą być wyprowadzane przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór 
nad zwierzęciem, a psy ras agresywnych, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu  – wyłącznie przez osoby 
dorosłe, 

3. zabrania się pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru w miejscach publicznych, 

4. jeżeli zwierzę nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, bądź na terenie 
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się, osoby będące właścicielami (posiadaczami) 
zwierząt domowych zobowiązane są do nie pozostawiania ich bez nadzoru, 

5. zakazuje się drażnienia zwierząt lub doprowadzania ich do stanu, w którym zwierzę może stać się 
niebezpieczne dla człowieka lub innego zwierzęcia, 

6. systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie i okazywanie na żądanie podmiotów kontrolujących, 
w tym władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu, 

7. posiadanie stosownego zezwolenia na utrzymywanie psa rasy agresywnej 

§ 35. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 
w przypadku, gdy pies jest w kagańcu, a osoba utrzymująca psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli 
nad jego zachowaniem. Nie dotyczy to psów ras uznanych za agresywne, 

§ 36. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1. sprawowania stałego i skutecznego nadzoru nad nimi, 

2. nie wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, do placówek 
handlowych, gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej; 

3. posiadania niezbędnych przedmiotów służących do zbierania odchodów zwierząt i natychmiastowego 
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe              na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na drogach, chodnikach, placach, parkingach, trenach zielonych. Zebrane odchody 
należy wyrzucić                do znajdujących się tam pojemników. 

4. zabezpieczenia nieruchomości, na których utrzymywane jest zwierzę, w sposób uniemożliwiający 
niekontrolowane wydostanie się zwierzęcia na zewnątrz. 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 37. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
wyłącznie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami: 

1. zostanie zapewnione zwierzętom odpowiednie pomieszczenie gospodarskie, 

2. zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane na terenie nieruchomości w sposób uniemożliwiający im 
opuszczenie tej nieruchomości, 

3. utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może być uciążliwe dla użytkowników sąsiednich nieruchomości, 
wszelkie emisje będące jego skutkiem powinny być ograniczone do obszaru nieruchomości, na której utrzymywane 
są zwierzęta, nie może także powodować zanieczyszczenia środowiska, 

4. gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów i nieczystości 
w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 

5. przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych i weterynaryjnych, 

6. utrzymywania w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich, 

§ 38. Właściciele lub opiekunowie zwierząt gospodarskich, które przebywają (np. podczas sezonu letniego) 
w miejscach użyteczności publicznej mają obowiązek niezwłocznego usuwania odchodów zwierzęcych, 
pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 39. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na bieżąco w przypadku 
wystąpienia gryzoni terenie nieruchomości. 
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§ 40. 1. Na właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej oraz zbiorowego pobytu osób nakłada się 
obowiązek przeprowadzenia okresowej deratyzacji w pomieszczeniach piwnicznych budynków oraz innych 
miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni. 

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzać w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz w ciągu 
roku, w okresie później jesieni. 

Rozdział 9.
Przepisy końcowe 

§ 41. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów. 

§ 42. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVI/164/06 Rady Gminy Łagów 
z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. 

§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Drob
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