UCHWAŁA NR XXXII/183/2018
RADY GMINY POLSKA CEREKIEW
z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Kędzierzynie-Koźlu, Rada Gminy Polska Cerekiew uchwala następujący Regulamin utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew, zwany dalej Regulaminem:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska
Cerekiew, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
b) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości;
3) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
4) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;
5) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Regulamin nie określa wymagań dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi, ponieważ na
podstawie statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
z 2008 r. Nr 52, poz. 1707, z 2010 r. Nr 8, poz. 129, z 2011 r. Nr 107, poz. 1306, z 2012 r. poz. 995 i z 2015 r.
poz. 2070) Rada Gminy Polska Cerekiew nie posiada kompetencji uchwałodawczych w tym zakresie.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, przy wykonywania
obowiązków w zakresie uprzatania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych bezpośrednio wzdłuż chodników mają
obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego,
a zwłaszcza z chodników i jezdni, przy czym:
1) zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię lub do wpustów
kanalizacyjnych;
2) dopuszcza się zgarnianie śniegu i lodu z chodnika do jego krawędzi;
§ 4. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych (z wyjątkiem mycia silników samochodowych)
poza myjniami samochodowymi, na terenie nieruchomości niesłużących do użytku publicznego, przy
spełnieniu łącznie następujących warunków:
1) mycie pojazdów odbywać się będzie na utwardzonej powierzchni, a do mycia wykorzystywane będą środki
ulegające biodegradacji;
2) powstające podczas mycia ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników
bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów związane z ich bieżącą eksploatacją (z wyjątkiem wymiany oleju silnikowego
i skrzyni biegów oraz płynu chłodniczego i hamulcowego) mogą być przeprowadzane w obrębie
nieruchomości, pod warunkiem, że:
1) nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby;

Id: 62B209B9-3F59-4E33-A6ED-D7E630317172. Uchwalony

Strona 1

2) nie spowodują uciążliwości dla sąsiadów;
3) odpady powstające podczas napraw zostaną zebrane, umieszczone w pojemniku i przekazane do
unieszkodliwienia zgodnie z zasadami ochrony środowiska.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego
§ 5. 1. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe muszą być opróżniane z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu tych zbiorników i wylewaniu się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu
lub wód.
2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych położonych na terenie
nieruchomości, musi nastąpić co najmniej raz na trzy miesiące, z zastrzeżeniem § 5.1.
3. Częstotliwość opróżniania zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów i innych odpadów
powinna odbywać się zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji tych urządzeń.
4. Właściciel nieruchomości na której znajduje się zbiornik bezodpływowy zobowiązany jest
poinformować Urząd Gminy Polska Cerekiew o pojemności zbiornika i usytuowaniu go na działce.
Rozdział 4.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 6. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;
2) dbałości aby ich zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju innym mieszkańcom;
3) sprawowania nad nimi właściwej opieki;
4) prowadzenia psa na smyczy w miejscach publicznych, a psu rasy uznawanej za agresywną, mieszańcowi
takiej rasy lub psu zagrażającemu otoczeniu, także do nałożenia kagańca; dopuszcza się zwolnienie psa ze
smyczy w miejscach mało uczęszczanych, z wyjątkiem terenów parków, pod warunkiem, że pies ma
nałożony kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem;
5) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się psa na zewnątrz;
6) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w miejscach publicznych, które to zanieczyszczenia,
zebrane w worek lub torebkę, mogą być umieszczane w koszach ulicznych lub pojemnikach na odpady
komunalne zmieszane;
2. Zabrania się pozostawiania psów bez nadzoru w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.
3. Zabrania się wprowadzania psów:
a) na tereny i do obiektów użyteczności publicznej,
b) na place wydzielone do zabaw i piaskownic dla dzieci;
c) na cmentarze;
5. Utrzymujący ssaki, gady, płazy, ptaki, owady i pajęczaki w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć te pomieszczenia przed wydostaniem się zwierząt z pomieszczenia lokali.
Rozdział 5.Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 7. 1. Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach Gminy
wyłączonych z produkcji rolnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, za
wyjątkiem:
1) gospodarstw rolnych oraz działów specjalnych produkcji rolnej istniejących w dniu wejścia w życie
niniejszego regulaminu,
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2) terenów określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe,
gdzie zastosowanie ma regulamin ogrodu działkowego,
3) terenów oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy
mieszkaniowej.
4) na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków;
5) w budynkach wykorzystywanych w całości lub w części na cele mieszkaniowe, za wyjątkiem budynków
stanowiących część gospodarstw rolnych, o których mowa w pkt 1 lit. a.
§ 8. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie są zobowiązane do:
1) zabezpieczenia pastwisk oraz wybiegów dla zwierząt w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt
na zewnątrz;
2) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości paszy oraz ściółki, pozostawionych w miejscach
publicznych.
Rozdział 6.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 9. 1. Na terenach zajętych na prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej, magazynowej
i usługowej, a także na mieszkalnictwo wielorodzinne, obiekty użyteczności publicznej oraz związane
z utrzymaniem zwierząt gospodarskich, o ile odrębne przepisy szczególne nie stanowią inaczej, deratyzację
przeprowadza się dwa razy do roku:
a) akcja wiosenna – od 15 marca do 30 kwietnia każdego roku;
b) akcja jesienna - od 15 września do 31 października każdego roku.
Rozdział 7.
Postanowienia końcowe
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polska Cerekiew
§ 11. Traci moc uchwała nr XXI/124/2013 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polska Cerekiew (Dz. Urz. Woj.
Opolskiego z dnia 14 kwietnia 2013 r. poz. 936, z późniejszymi zmianami).
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Kołeczko
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