
 

 

UCHWAŁA NR XIII/79/16 

RADY GMINY ŁUKOWICA 

z dnia 4 kwietnia 2016 roku 

W sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  Gminy Łukowica”. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust.1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu  

w czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia  

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 296,), 

po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej, Rada Gminy Łukowica    

u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica” stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVIII/119/12 Rady Gminy Łukowica z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łukowica” (Dz. Urz. Woj. Małop. 

 z 2012 r. poz. 6961, z 2014 poz. 2551). 

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

Małopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.   

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Tomaszek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 15 kwietnia 2016 r.

Poz. 2515



Załącznik do Uchwały Nr XIII/79/16 

Rady Gminy Łukowica 

z dnia 4 kwietnia 2016 r. 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUKOWICA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Łukowica dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości 

odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach i liczby osób 

korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 

zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz.U. z 2016 poz. 250); 

2) nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane) 

przeznaczone na cele: rolne, leśne, nieruchomości budynkowe, nieruchomości lokalowe (lokalne mieszkalne 

i użytkowe) oraz miejsca użyteczności publicznej takie jak: parki, place, przystanki autobusowe; 

3) nieruchomości zamieszkałe - należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone o trwałego 

przebywania osób w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych; 

4) nieruchomości niezamieszkałe - należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod działalność 

gospodarczą, działalność handlowo-usługową,  działalność oświatową, działalność kulturalną, urzędy, lokale 

gastronomiczne; 

5) budynku wielolokalowym- należy przez to rozumieć budynek, w którym znajdują się cztery lub więcej 

lokali mieszkalnych; 

1) właścicielach - należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 4 ustawy; 

2) odpadach - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 

z późn. zm.) oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych  

w załączniku Nr 1 do ustawy o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do ich 

pozbycia jest obowiązany; 

3) odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,  

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, 

zgodnie z zapisem art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 z późn. zm.); 
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4) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, charakteryzujący się tym, że jego składniki,  

ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju 

odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa przekracza 50 kg; 

5) odpadach ulegających biodegradacji- należy przez to rozumieć papier i tekturę, odzież i tekstylia  

z materiałów naturalnych (50%), odpady z terenów zielonych, odpady kuchenne i ogrodowe, drewno (50%), 

odpady wielomateriałowe (40%), frakcję drobną (30%), zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 z pózn. zm.) i Krajowym Planie Gospodarki Odpadami; 

6) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć frakcję odpadów roślinnych ulegających biodegradacji, 

powstających m. in. w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów, parków i terenów zielonych, zgodnie z treścią 

art. 3 ust. 1 pkt. 12 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2281 z późn. zm.) 

7) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej  

i opakowania z aluminium, wymienione w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami  pośród 18 strumieni 

składających się na odpady komunalne, zgodnie z treścią art. 3  ustawy  z dnia 13 czerwca 2013 r.  

o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 888  z późn. zm.); 

8) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów 

pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których 

nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej; 

9) odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia  

2012 r. o odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, 

akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów 

mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin, nawozach, 

opakowania po aerozolach; 

10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy; 

11) zbiornikach bezodpływowych- należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone  

do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy; 

12) harmonogramie- należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Łukowica dostarczany właścicielom nieruchomości przez Gminę; 

13) przedsiębiorcach – podmiot realizujący zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz prowadzący działalność w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne 

jest uzyskanie zezwolenia; 

14) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu  

na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

15) zwierzętach domowych – należy rozumieć zgodnie z treścią art. 4 ust. 17 ustawy o ochronie zwierząt  

co odpowiada treści Europejskiej Konwencji Ochrony Zwierząt Towarzyszących mówiącej, że jest to każde 

zwierzę utrzymywane lub przeznaczone do utrzymywania przez człowieka, w szczególności w jego 

otoczeniu domowym, dla osobistej przyjemności i dla towarzystwa; 

16) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych  

i produkcyjnych, zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 o hodowli i rozrodzie zwierząt 

gospodarskich (Dz. U. z 2011 r., Nr  106. poz. 622 z późn. zm.) 

17) 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, zgodnie z art. 4 ust. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.); 

18) Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Łukowica” 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale III, urządzenia służące  

do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym; 

2) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do 

eksploatacji, o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 

spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub 

oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków; 

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy,  

w przypadku prowadzenia działalności rolniczo–hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie  

z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu; 

5) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków; 

6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów komunalnych zebranych 

selektywnie i pozostałych zmieszanych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w terminach 

wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz do roku właścicielom nieruchomości przez Gminę; 

7) zbieranie odpadów komunalnych do urządzeń o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców 

nieruchomości, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 

8) utrzymywanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno- higienicznym; 

9) uprzątanie zanieczyszczeń z pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytkowania w budynkach 

wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych, wind, studzienek, okien piwnicznych, 

zsypów na odpady, rur spustowych, rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie  

ich należytego stanu sanitarno-higienicznego; 

10) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 Prawo geodezyjne 

i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.) przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu, 

numeru porządkowego nieruchomości; 

11) umieszczenie w budynkach wielolokalowych, w pobliżu wejścia, tablic zawierających: dane adresowe 

właściciela lub zarządcy, dane adresowe osoby bądź podmiotu wykonującego czynności w zakresie 

utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, regulamin porządkowy, spis adresów i numerów 

telefonów alarmowych; 

12) utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych, nie będących rolnymi, ani obszarami chronionymi  

w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, ani obszarami leśnymi, ani gruntami pod 

wodami, ani obszarami, na których wydobywane są kopaliny, w stanie wolnym od zachwaszczenia  

z wykoszoną trawą; 

13) utrzymywanie odłogowanych nieruchomości rolnych w stanie ugoru czarnego lub zielonego; 

14) utrzymywanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych; 

15) utrzymywanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach w stanie drożności i wykoszenia; 

16) utrzymywanie skarp, nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie 

wykoszonym; 

17) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod mostami, itp.; 

18) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia; 

19) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych, 

powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków; 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 4 – Poz. 2515



20) dwukrotną w roku (na wiosnę i w okresie letnim) wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych  

na terenach publicznie dostępnych; 

21) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów jedynie na urządzeniach do tego celu 

przeznaczonych; 

22) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabaw, itp., 

regulaminów korzystania z nich; 

23) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów rozdziałów VII i VIII 

niniejszego Regulaminu; 

24) na terenach, na których organizowane są imprezy masowe, zgromadzenia o charakterze publicznym, giełdy 

i targowiska wprowadza się obowiązek zapewnienia wystarczającej ilości urządzeń do zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny, utrzymywania czystości wokół nich oraz niezwłocznego usuwania 

urządzeń po zakończeniu oczyszczania terenu. Obowiązek ten obciąża organizatora zgromadzenia, zarządcę 

giełdy lub targowiska; 

25) wyposażenia nieruchomości w pojemniki metalowe do zbierania popiołu i żużla przez właścicieli 

nieruchomości, w których ogrzewanie pomieszczeń odbywa się poprzez spalanie węgla, drewna i innych 

stałych materiałów energetycznych; 

26) uprzątanie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego: 

 jeśli powstały w godzinach nocnych – w terminie do 7 rano, 

 jeśli powstały w godzinach od 7.00 do 22.00 – nie później niż 2 godziny od momentu ich 

powstania; 

27) w celu zlikwidowania śliskości chodnika, lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż 

chodników położonych na  nieruchomości służących do użytku publicznego, właściciele nieruchomości mają 

obowiązek posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem chemicznym nie działającym szkodliwie na 

środowisko, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005  

w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych, 

ulicach i placach; 

28) uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach 

niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i umożliwiających ich uprzątnięcie przez zarząd drogi; 

29) właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny 

postój lub parkowanie samochodów; 

30) usuwanie nawisów śniegowych i sopli lodowych z okapów, rynien i innych części budynku powinno 

nastąpić niezwłocznie po ich pojawieniu się; 

31) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz drobna naprawa pojazdów  poza warsztatami 

samochodowymi mogą odbywać się wyłącznie na nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, pod 

warunkiem: 

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków przez osadnik piasku błota oraz 

łapacz oleju do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 

b) dokonywania tych czynności na wydzielonej i utwardzonej powierzchni nieruchomości; 

c) dokonywania tych czynności w sposób nieuciążliwy dla środowiska oraz właścicieli sąsiednich 

nieruchomości. 

§ 4. Na terenie Gminy Łukowica biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości porządku, zabrania się: 

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków a także w pojemnikach; 

dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki) a także korę oraz papier i tekturę,  

nie zawierające substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami 

współżycia społecznego; 

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących i powstających na nieruchomościach, na których  

nie zamieszkują mieszkańcy tj. sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych, działalności 
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gospodarczej oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz kontenerów i pojemników 

ogólnodostępnych; 

3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, urządzeń  

do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących 

elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, 

telekomunikacyjnych, wiat, przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców itp.; 

4) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronie afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.; 

5) malowania graffiti na ścianach budynków publicznych; 

6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu; 

7) zakopywania padłych zwierząt; 

8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejsca do tego nie przeznaczone; 

9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi; 

10) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni nieruchomości; 

11) zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów 

lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i pobierana 

jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U.  

z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.); 

12) dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.); 

§ 5. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy 

zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub 

zarządcą drogi. 

§ 6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 2 – 14; 

2) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

3) zużytych baterii i akumulatorów; 

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

7) zużytych opon; 

8) odpadów zielonych; 

9) papieru i tektury; 

10) szkła, w tym szkła bezbarwnego oraz szkła kolorowego; 

11) tworzywa sztucznego; 

12) opakowań wielomateriałowych; 

13) metali; 

14) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji. 

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

1) odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kolorowych 

workach: 
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a) przezroczystych (bezbarwnych) - z przeznaczeniem na papier i tekturę, metal, tworzywa sztuczne  

i opakowania wielomateriałowe; 

b) zielonych - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe; 

c) brązowych - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji; 

d) czarnych - z przeznaczeniem na pozostałe odpady zmieszane. 

2) do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować worki foliowe w kolorach określonych w pkt 1, które 

należy szczelnie zamknąć (np. taśmą klejącą) aby uniemożliwić wysypywanie się odpadów; 

3) właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji  

do własnego kompostownika, ma obowiązek wskazania jego pojemności i sposobu wykorzystania 

uzyskanego materiału w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

4) korzystanie z przydomowego kompostownika może odbywać się pod warunkiem, że jego wielkość pozwala 

na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału; 

5) z odpadów opakowaniowych należy zdjąć zakrętki; 

6) opakowania przed złożeniem do pojemnika należy opróżnić i trwale zgnieść, jeśli rodzaj materiału  

na to pozwala; 

7) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła należy składać w pojemnikach w całości; 

8) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel 

nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je w miejsce umożliwiające 

swobodny do nich dojazd; 

9) obowiązkowe jest prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: 

przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano - remontowych  

i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów i opakowań po środkach ochrony roślin; 

10) wymienione w pkt 9 odpady można przekazywać przedsiębiorcy cztery razy do roku, w terminach 

określonych harmonogramem w sposób taki sam, jak w przypadku pozostałych odpadów zebranych  

i odbieranych selektywnie; 

11) odpady niebezpieczne z grupy wymienionych w pkt 9 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru 

w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich; 

12) odpady wielkogabarytowe wystawiane są tak, jak pozostałe selektywnie zebrane, bez umieszczania  

ich w workach; pozostałe wymienione w pkt 9 należy wkładać do bezbarwnych, przeźroczystych worków 

tak, by możliwa była identyfikacja ich zawartości; 

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

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; 

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika  

z ich instrukcji eksploatacji; 

3) pojazdy  specjalistyczne i uniwersalne do odbioru odpadów komunalnych muszą spełniać wymogi opisane 

w aktach wykonawczych do ustawy, a ponadto: 

a) pojazdy, o których mowa wyżej, winny codziennie wyjeżdżać z bazy czyste; 

b) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być przykryte siatką w taki sposób, aby  

nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu; 

4) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale Rady Gminy w sprawie wymagań jakie 

winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

5) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 

płynnych, pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć; 
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6) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych, aby nie zagrażały one  bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras  

i w terminach wyznaczonych harmonogramem. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 9. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości  

m. in. przez wyposażenie jej w specjalistyczne pojemniki, kontenery lub worki na odpady o odpowiedniej 

pojemności, uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

§ 10. 1. Ustala się następujące urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

gminy: 

1) pojemniki o pojemności od 120 do 1100 litrów (L); 

2) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3; 

3) kosze uliczne o pojemności od 20 L do 70 L; 

4) worki foliowe; 

5) inne pojemniki i kontenery. 

2. Dopuszcza się gromadzenie odpadów selektywnie zebranych w workach o pojemności 120 L,  

o zróżnicowanej kolorystyce zgodnej z §7 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 

§ 11. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy : 

1) nie więcej niż cztery osoby – w rozmiarze 120 L, 

2) powyżej 5 osób – w rozmiarze 240 L; 

§ 12. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono 

odrębną własność lokali oraz w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach tych zamieszkują 

mieszkańcy, ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 

niesegregowanych odpadów komunalnych: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L; 

2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L, 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L; 

4) powyżej 31 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L. 

§ 13. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady, 

minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych 

odpadów komunalnych : 

1) mniej niż 10 osób - 240 L; 

2) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L; 

3) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L; 

4) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L; 

5) powyżej 31 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L. 

§ 14. Ustala się dla właścicieli nieruchomości częściowo zamieszkałych minimalną pojemność urządzeń 

przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, jeżeli z tych urządzeń korzystają osoby z części nieruchomości niezamieszkałej: 

1) nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 L; 
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2) nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 L; 

3) nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 L i 240 L; 

4) powyżej 31 osób – w rozmiarze 1100 L i 2 x 240 L. 

§ 15. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 

selektywnie zbieranych odpadów komunalnych: 

1) odpady selektywnie zebrane należy gromadzić w urządzeniach o pojemności  120 L  na każdą frakcję 

odpadów selektywnie zebranych; 

2) dopuszcza się, zgodnie z potrzebami, możliwość  wyposażenia nieruchomości w większe urządzenie   

na każdy rodzaj segregowanej frakcji; 

§ 16. 1. Właściciel nieruchomości w terminie uzgodnionym w harmonogramie powinien zapewnić 

podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, swobodny dostęp do pojemników oraz worków z odpadami, 

umożliwiając ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi, budynków i pojazdów. 

2. Pojemniki poddaje się obligatoryjnej, okresowej dezynfekcji oraz naprawie lub konserwacji. 

§ 17. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa, 

w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości 

jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin; jeśli jest  

on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny trwania 

imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników 

i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich. 

§ 18. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 

odebraniem przez przedsiębiorcę: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej 

jak i wewnątrz; 

2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów; 

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy; 

4) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota; 

5) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie; 

6) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady. 

§ 19. W zakresie lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie. 

§ 20. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 

eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. W szczególności, w tym 

zakresie, ustala się następujące zasady postępowania: 

1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, 

szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli 

komunalne pochodzących z działalności gospodarczej; 

2) zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów; 

3) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła  nie wolno wrzucać: ceramiki 

(porcelana, naczynia typu arcoroc, talerze, doniczki),  luster, szklanych opakowań farmaceutycznych  

i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb 

samochodowych; 

4) do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali i papieru nie 

można wrzucać: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek  

po olejach i smarach, pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych  
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i owadobójczych, metali łączonych z innymi materiałami np. z gumą, kalki technicznej, opakowań 

papierowych z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, prospektów, foliowanych i lakierowanych 

katalogów. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 21. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 

§ 22. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych - co dwa tygodnie; 

2) odpadów ulegających biodegradacji - co dwa tygodnie; 

3) segregowanych odpadów komunalnych - co jeden miesiąc; 

4) odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu AGD i RTV – raz w roku, zgodnie z harmonogramem; 

5) pozostałe zbierane selektywnie – raz na kwartał. 

§ 23. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie korzystają z sieci kanalizacyjnej zobowiązani  

są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając 

do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości  

i porządku na nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani, opróżnić  

je z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu zbiorników. 

Rozdział 5. 

Obowiązki formalnoprawne i skutki ich nieprzestrzegania 

§ 24. Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania: 

1) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz właściciele nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy zgodnie z treścią art. 6m ustawy, mają obowiązek w terminie 14 dni od dnia 

zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości 

odpadów komunalnych, złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi; 

2) organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 

imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2139 z późn. zm.), jest zobowiązany wystąpić z wnioskami  

o opinię i powiadomić stosowne służby oraz wystąpić do wójta o zgodę, nie później niż 30 dni przed 

planowanym terminem jej rozpoczęcia. 

§ 25. Konsekwencje nie realizowania obowiązków: 

1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia nieruchomości  

w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, 

wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową 

oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli 

wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia nie wykonywania tych obowiązków 

Wójt Gminy Łukowica występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach  

o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie 

przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t. j. Dz. U.  

z 2014 r., poz.1619 z późn. zm.); 

2) Wójt Gminy Łukowica dokonuje przez upoważnione służby kontroli wykonywania obowiązku zawarcia 

przez właścicieli nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów 
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na usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania  

z tego tytułu opłat; 

3) w przypadku stwierdzenia nie wykonywania  obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy Łukowica 

wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz 

sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom 

nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej 

wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel 

nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, 

w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej 

decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia  

29 sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.); 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 26. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane  

są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów. 

§ 27. 1. Niesegregowane odpady komunalne odebrane do właścicieli nieruchomości będą przekazywane   

do instalacji przeznaczonych do przetwarzania zmieszanych  odpadów komunalnych  wyznaczonych  

w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 

Odpadami Województwa Małopolskiego”. 

2. Odpady zielone odebrane od właścicieli będą przekazywane do instalacji przeznaczonych  

do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, 

wyznaczonych w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu 

Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”. 

3. Mieszkańcy Gminy Łukowica powinni ograniczać ilość wytwarzanych odpadów oraz prowadzić system 

selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”, przede wszystkim ograniczyć używanie jednorazowych opakowań  

z tworzyw sztucznych. Właścicielom nieruchomości jednorodzinnej zaleca się kompostowanie odpadów 

ulegających biodegradacji na terenie nieruchomości i wykorzystywanie we własnym zakresie, w sposób 

niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości. 

4. Na terenie Gminy Łukowica prowadzona jest segregacja odpadów „u źródła” w  celu   osiągnięcia  do dnia  

31 grudnia 2020 r. następujących poziomów: 

1) recyklingu, przygotowania  do ponownego użycia i odzysku  odpadów papieru i tektury, metalu, szkła  

i tworzyw sztucznych  w wysokości co najmniej  50%, a także innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych  w wysokości co najmniej 70%. 

2) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania  

- do 35% . 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 28. 1. 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, ponoszą też pełną odpowiedzialność  

za zachowanie tych zwierząt. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 

nieruchomości. 

3. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek: 

1) systematycznego szczepienia posiadanego psa przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U.  

z 2014 r., poz. 1539 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech 

miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia  

o przeprowadzonym szczepieniu; 
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2) uzyskania zezwolenia Wójta Gminy Łukowica na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie 

z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687); 

3) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce  

w sytuacji gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa  

i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 

ostrzeżeniem; 

4) wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony na smyczy, a pies 

rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu; 

5) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z kagańcem i gdy właściciel lub opiekun ma możliwość 

sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznawanych za agresywne; 

4. Zanieczyszczenia po zwierzętach domowych ich opiekunowie powinni usuwać niezwłocznie. 

§ 29. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Gminy Łukowica uchwalająca Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt w Gminie Łukowica na każdy rok kalendarzowy. 

Rozdział 8. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz 

obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 30. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 

warunkiem przestrzegania następujących zasad: 

1) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości i nieruchomości sąsiednich; 

2) utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych,  

dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich; 

3) wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić w miejscu 

nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich; gromadzenie i usuwanie odpadów stałych 

i nieczystości ciekłych nie może powodować zanieczyszczenia środowiska; 

4) zabrania się przetrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne i terenach użyteczności publicznej; 

5) niezbędne jest posiadanie budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt gospodarskich 

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1049  

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych tej ustawy. 

§ 31. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do stałego tępienia szczurów w obrębie swojej 

nieruchomości. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Deratyzację należy przeprowadzać, co najmniej raz w roku w październiku a także każdorazowo w przypadku 

wystąpienia populacji gryzoni. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Łukowica 

określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji poprzez wydanie zarządzenia określającego termin jej przeprowadzenia. 

§ 32. Koszty przeprowadzonej deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 33. 1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Łukowica pracownicy oraz jednostki upoważnione do kontroli na 

mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania 

postanowień Regulaminu. Pracownicy przeprowadzający kontrolę legitymować się będą wobec użytkowników 

nieruchomości legitymacją służbową. 
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2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych Regulaminem podlega karze grzywny, na podstawie  

art. 10 ust. 2a ustawy. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy 

Maria Tomaszek 
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