
Projekt

z dnia  16 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Lewin Brzeski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r. poz. 1875, zm.  poz. 2232; z 2018r. poz. 130) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289, poz. 2056, poz. 2422; z 2018r. 
poz. 650) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Lewin Brzeski, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lewina Brzeskiego.

§ 3. Tracą moc: Uchwała Nr VII/56/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 maja 2015r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski oraz 
Uchwała Nr X/89/2015 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 3 sierpnia 2015r. o zmianie uchwały 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 lipca 2018r.

Sporządził:
Wydz. GK

Przedkłada:
Burmistrz Lewina Brzeskiego

Id: CEB99CFA-5B01-40DC-8AA0-85F3051A67BD. Projekt Strona 1



Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim
z dnia....................2018 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE LEWIN BRZESKI

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Brzeski dotyczące:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków umieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

4. 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. Wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:

1) Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – należy przez to rozumieć 
utworzone na terenie Gminy Lewin Brzeski miejsce bezpłatnego odbioru i gromadzenia odpadów 
komunalnych zbieranych selektywnie powstających w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Lewin 
Brzeski;

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć częstotliwość odbioru odpadów; harmonogram będzie podany 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Lewinie Brzeskim i tablicach ogłoszeń);

3) pojemnikach – należy przez to rozumieć odpowiednio oznakowane kontenery, zbiorniki, kosze uliczne 
służące do gromadzenia i segregacji odpadów (poszczególnych frakcji);

4) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć uprawniony podmiot (y) prowadzący (e) działalność 
gospodarczą i realizujący (e) zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; informacja o przedsiębiorcy świadczącym usługę będzie podana do publicznej wiadomości 
w sposób zwyczajowo przyjęty (w szczególności na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lewinie 
Brzeskim i tablicach ogłoszeń).

5) opakowaniach wielomateriałowych – należy przez to rozumieć opakowania wykonane z różnych 
materiałów, których nie da się rozdzielić w sposób ręczny.

6) kompostowaniu – należy przez to rozumieć składowanie odpadów zielonych oraz odpadów ulegających 
biodegradacji w kompostownikach (pojemnikach przeznaczonych do ich składowania) i wykorzystywanie 
we własnym zakresie. Kompostowanie powinno się odbywać w sposób niepowodujący uciążliwości dla 
terenów przylegających.
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Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniając utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej 
nieruchomości w zakresie obowiązujących przepisów oraz poprzez selektywne zbieranie odpady komunalne 
z podziałem na frakcje, co najmniej:

1) odpady z papieru, tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

2) odpady tworzyw sztucznych, metali, w tym opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań 
wielomateriałowych;

3) odpady szklane, w tym opakowaniowe szklane;

4) odpady ulegające biodegradacji;

5) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych;

6) chemikalia;

7) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne;

8) przeterminowane leki;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

10) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe komunalne;

12) zużyte opony;

13) odpady zielone.

2. Zbierane odpady:

1) z papieru, tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury powinny być zbierane w pojemniku 
niebieskim i przekazywane zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy prowadzącemu działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub oddawane na GPSZOK;

2) tworzyw sztucznych, metali, w tym opakowaniowe z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań 
wielomateriałowych powinny być zbierane w pojemniku żółtym i przekazywane zgodnie 
z harmonogramem przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości lub oddawane na GPSZOK;

3) szklane, w tym opakowaniowe szklane powinny być zbierane w pojemniku zielonym i przekazywane 
zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub oddawane na GPSZOK;

4) ulegające biodegradacji powinny zostać poddane procesowi kompostowania lub powinny być zbierane w 
pojemniku brązowym i przekazywane zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

5) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpady niesegregowane (zmieszane)  powinny być 
zbierane w pojemniku czarnym i przekazywane zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6) chemikalia powinny być oddawane na GPSZOK;

7) zużyte baterie przenośne i akumulatory przenośne powinny być oddawane na GPSZOK oraz do miejsc 
odbioru lub zbierania zużytych baterii i akumulatorów zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) przeterminowane leki powinny być oddawane na GPSZOK;

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być zbierane i przekazywane zgodnie z harmonogramem 
przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości lub oddawane na GPSZOK;

10) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny powinien zostać oddany na GPSZOK lub do miejsc zbierania 
zużytego sprzętu zgodnie z odrębnymi przepisami;
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11) budowlane i rozbiórkowe powinny być przekazane podmiotom zajmującym się ich usuwaniem, 
komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych 
nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania zamiaru budowy 
lub wykonania robót mogą zostać przekazane na GPSZOK;

12) zużyte opony powinny być przekazane na GPSZOK;

13) zielone powinny zostać poddane procesowi kompostowania lub przekazywane na GPSZOK lub mogą być 
zbierane w pojemniku brązowym i przekazywane zgodnie z harmonogramem przedsiębiorcy 
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 
zanieczyszczeń z chodników, położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

2. Obowiązek określony w ust. 1 powinien być realizowany poprzez:

1) usunięcie błota, śniegu, lodu, tak aby nie powodowało ono zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;

2) podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodników;

3) usunięcie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich 
pojawieniu się, w szczególności w miejscach nad wejściami i wyjściami z nieruchomości oraz 
w uczęszczanych ciągach komunikacyjnych.

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest wyłącznie na terenie 
nieruchomości, w miejscu utwardzonym i skanalizowanym, tak aby powstające ścieki zostały zebrane 
i odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.

2. Odprowadzanie ścieków z mycia pojazdów bezpośrednio do wód lub do gruntu, a także do kanalizacji 
deszczowej jest zabronione.

3. Dopuszcza się przeprowadzanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi 
pod warunkiem, że nie spowoduje,  zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza, oraz uciążliwości dla terenów 
sąsiednich. Powstające w związku z naprawą odpady winny być gromadzone i usuwane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

§ 6. Właściciele nieruchomości, na terenie których znajdują się piaskownice zobowiązani są do wymiany 
piasku przed okresem wiosennym i co najmniej 2 razy w okresie letnim oraz zabezpieczenia ich przed 
dostępem zwierząt.

§ 7. Gmina Lewin Brzeski zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenach nieruchomości 
użyteczności publicznej, stanowiących jej własność (m.in. tereny rekreacyjne, parki, place, skwery, kąpielisko, 
cmentarze komunalne).

Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników 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

§ 8. Ustala się następujące rodzaje oraz minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych powstających:

1) na terenie nieruchomości – zamykane pojemniki o pojemności od 60 l;

2) przy drogach publicznych - kosze uliczne o pojemności od 20 l.

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zbierają odpady komunalne w pojemnikach do tego celu 
przeznaczonych.

2. Pojemniki służące do zbiórki odpadów zbieranych selektywnie powinny posiadać oznaczenie słowne 
i kolorystyczne w zależności od rodzaju zbieranych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Pojemniki służące do zbiórki pozostałości po segregacji lub odpadów nie segregowanych (zmieszanych) 
powinny być czarne i zawierać oznaczenie słowne.
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4. Rodzaj stosowanych pojemników winien zapewniać możliwość ich opróżniania przy użyciu 
specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów przez przedsiębiorcę.

5. Pojemność pojemników powinna zostać dostosowana na nieruchomościach zamieszkałych do ilości osób 
zamieszkałych, a na nieruchomości niezamieszkałych do ilości faktycznie powstających odpadów.

6. Pojemniki powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, 
technicznym i porządkowym.

7. W przypadku przepełnienia pojemnika na nieruchomościach zamieszkałych, odpady mogą być zbierane 
w workach ( odpowiednio oznaczonych ).

§ 10. 1. Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być przygotowane zgodnie 
z odrębnymi przepisami.

2. Właściciel nieruchomości, z której zabierane są odpady utrzymuje miejsce do gromadzenia odpadów 
w czystości i odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Rodzaj i sposób rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów oraz ich stan 
techniczny i sanitarny winien zapewnić:

1) bezpieczeństwo i wygodę podczas korzystania z tych pojemników,

2) bezpieczeństwo podczas ich opróżniania,

3) możliwość dojazdu pojazdu opróżniającego pojemniki,

4) możliwość mechanicznego załadunku na środki transportu lub mechanicznego opróżniania w przypadku, 
gdy z uwagi na wielkość lub ciężar zgromadzonych odpadów załadunek ręczny nie jest możliwy,

5) zabezpieczenie przed możliwością rozproszenia odpadów podczas ich zbiórki na terenie nieruchomości jak 
również podczas odbioru odpadów,

6) identyfikację adresu nieruchomości, z której zabierane są odpady,

§ 11. 1. Przyjmuje się dla gminy Lewin Brzeski następujące średnie ilości odpadów komunalnych 
wytwarzanych:

1) w nieruchomościach zamieszkałych  – 60 l na osobę na miesiąc;

2) w żłobkach, przedszkolach i szkołach – 5 l na 1 dziecko, ucznia i każdego pracownika na miesiąc;

3) w obiektach biurowych – 10 l na 1 pracownika na miesiąc;

4) w obiektach handlowe – 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej na miesiąc;

5) w obiektach usługowych - 20 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej na miesiąc;

6) w lokalach gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne na miesiąc;

7) w obiektach przemysłowych i magazynowych – 10 l na każdego pracownika na miesiąc;

8) w ogródkach działkowych – 20 l na każdą działkę na miesiąc w okresie od 1 marca do 31 października;

9) w Domu Dziecka – 20 l na 1 wychowanka na miesiąc i 3 l na każdego pracownika na miesiąc;

10) w nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – 
120 l na miesiąc.

2. W przypadkach nie wymienionych w ust. 1 dopuszcza się możliwość ustalenia indywidualnie dla danego 
podmiotu normy ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w zależności od profilu danej działalności, od 
liczby korzystających z niego osób, ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbierania.

§ 12. 1. Na drogach publicznych oraz w innych miejscach publicznych w szczególności w parkach, na 
skwerach, przystankach komunikacji, ciągach pieszo-jezdnych odpady zbiera się w koszach ulicznych.

2. Kosze uliczne powinny być rozmieszczone w ciągach komunikacji pieszej w taki sposób, aby były 
ogólnodostępne.

3. Kosze uliczne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym.
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4. Gęstość rozmieszczenia koszy powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu 
pieszych.

5. Zabrania się umieszczania w koszach ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych lub 
z działalności gospodarczej.

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są systematycznie pozbywać się wytwarzanych odpadów 
komunalnych, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych i przekazywania ich przedsiębiorcy.

2. Właściciele nieruchomości winni są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające dostęp 
przedsiębiorcy.

§ 14. 1. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1) selektywnie zebranych papieru, tektury, w tym odpadów opakowaniowych z papieru i tektury:

- w zabudowie jednorodzinnej – raz na 6 tygodni;

- w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 1 raz na 
dwa miesiące;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż, raz w miesiącu.

2) tworzyw sztucznych, metali, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i metali oraz 
opakowań wielomateriałowych:

- w zabudowie jednorodzinnej – raz na 6 tygodni;

- w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – 1 raz na 
dwa miesiące;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż, raz w miesiącu.

3) szklanych, w tym odpadów opakowaniowych szklane -  raz na trzy miesiące

4) ulegających biodegradacji:

- w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu, przy czym w miesiącach od kwietnia do listopada raz na 
dwa tygodnie;

- w zabudowie wielorodzinnej – raz w miesiącu, przy czym w miesiącach od kwietnia do października raz 
na tydzień;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – jeden raz 
w miesiącu;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

5) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych oraz odpadów nie segregowane (zmieszanych):

- w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie;
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- w zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na tydzień w mieście i raz na dwa tygodnie na obszarze 
wiejskim;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – raz na 
dwa tygodnie;

- w nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne sezonowo, 
w tym na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, okazjonalnie – w okresach, 
w których faktycznie powstają odpady, nie rzadziej niż raz w miesiącu;

6) z koszy ulicznych – raz na tydzień.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się 
wytworzonych na nieruchomości odpadów selektywnie zebranych: papieru, tektury, w tym odpadów 
opakowaniowych z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, w tym odpadów opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielo materiałowych,  szklanych, w tym odpadów 
opakowaniowych szklanych, ulegających biodegradacji, pozostałości po segregacji odpadów komunalnych 
oraz odpadów nie segregowanych (zmieszanych) zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru 
odpadów.

3. Pozbywanie się chemikaliów; zużytych baterii przenośnych i akumulatorów przenośnych, 
przeterminowanych leków, mebli i inne odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych komunalnych, pochodzących z prowadzenia drobnych 
prac nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót, zużytych 
opon, odpadów zielonych odbywa się indywidualnie i niezależnie od harmonogramu w Gminnym Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z jego regulaminem.

4. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości mogą być wykorzystywane we własnym zakresie 
i na własne potrzeby poprzez kompostowanie.

5. Pozbywanie się mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku, w ramach zbiórek organizowanych przez Gminę 
Lewin Brzeski, określonych każdorazowo w harmonogramie.

6. W wyjątkowych przypadkach dodatkowe zbieranie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych 
z terenów nieruchomości może odbywać się poza ustalonym harmonogramem.

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego gromadzenia i usuwania na terenie 
nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiorników 
bezodpływowych.

2. Ilość nieczystości ciekłych odwieziona do stacji zlewnej z nieruchomości, na której są gromadzone  
winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku braku pomiaru zużycia wody 
ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków 
wynika z indywidualnych instrukcji eksploatacji.

4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz tzw „odsiąków” z obornika do 
zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości ciekłe pochodzenia bytowego.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 16. Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest:

1) zapobieganie powstawaniu odpadów;

2) wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwienia odpadów, których nie można 
przetworzyć innymi metodami;

3) zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów podlegających 
rozkładowi „biodegradowalnych”);

4) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów.
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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

§ 17. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także dołożenia starań, 
aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia;

2) sprawowania nad zwierzętami właściwej opieki, a szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, chyba 
że zwierzę znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym, za ogrodzeniem lub na uwięzi;

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń (odchodów) pozostawionych przez zwierzęta na terenach 
udostępnionych do użytku publicznego;

4) prowadzenia psa na smyczy; zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w przypadku, gdy właściciel 
lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, przy czy właściciel ponosi pełną 
odpowiedzialność za psa zwolnionego ze smyczy;

5) prowadzenia psa w kagańcu, w przypadku psa rasy uznanej za agresywną lub psa zagrażającego otoczeniu;

6) reagowania w przypadku zakłócania spokoju, porządku publicznego, ciszy nocnej przez szczekanie lub 
hałasowanie psa;

7) oznakowania w sposób widoczny i trwały (tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem) wejść na tereny 
ogrodzone, na których psy nie są trzymane na uwięzi;

Rozdział 7.
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach

§ 18. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w obrębie posesji budynków wielorodzinnych na terenie miasta Lewin Brzeski.

2. W przypadku pozostałych budynków w mieście Lewin Brzeski dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich w ilości nie przekraczającej 5 sztuk (w przypadku ptactwa – 30 sztuk), a teren, na którym są 
i będą utrzymywane zwierzęta gospodarskie, powinien być stale zamknięty oraz utrzymywany w należytym 
porządku i czystości.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nie wymienionych w ust. 1 i 2, utrzymywanie 
zwierząt gospodarskich dopuszczalne jest pod warunkiem nie powodowania nadmiernych uciążliwości dla 
nieruchomości sąsiednich.

4. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w lokalach mieszkalnych, w pomieszczeniach do tego 
nie przeznaczonych tj. garaże, komórki, piwnice, balkony, strychy.

5. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić:

1) usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości ciekłych w sposób zgodny 
z przepisami;

2) nie powodowanie uciążliwości przez prowadzoną hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na 
nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich;

3) przestrzeganie przepisów sanitarno-epidemiologicznych i ochrony zwierząt.

4) usuwanie odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy, ściółki z miejsc publicznych;

Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowych deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości położonych w mieście i w miejscowościach gminy Lewin Brzeski 
obowiązani są do tępienia szczurów i myszy na terenie miasta i miejscowości położonych w gminie Lewin 
Brzeski.
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2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym terenie gminy Lewin Brzeski 
szczególnie obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i skoncentrowanego budownictwa 
jednorodzinnego oraz obszary w miejscach najbardziej zagrożonych bytowaniem gryzoni tj. pomieszczenia 
produkcyjne, gospodarcze, gospodarstwa rolne, magazyny, boksy i altany śmietnikowe, strychy, pomieszczenia 
piwniczne.

3. Deratyzacji dokonuje się w miarę potrzeb i co najmniej dwukrotnie w ciągu roku:

1) I termin: od 15 maja do 31 maja każdego roku kalendarzowego (akcja wiosenna);

2) II termin: od 01 grudnia do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego (akcja jesienna).
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Miejska w Lewinie
Brzeskim, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w drodze uchwały
stanowiącej akt prawa miejscowego uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
zwany dalej „regulaminem”.

Przedmiotowy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

W związku z wejściem w życie z dniem 01 lipca 2017r. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
wprowadzającym obowiązek zbierania odpadów z papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych
z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury do pojemnika koloru niebieskiego oraz wygaśnięciem z dniem
28 czerwca 2018r. zawartej umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
koniecznym stało się dostosowanie z dniem 1 lipca 2018r treści regulaminu do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa.

Ponadto w regulaminie wprowadzono zapisy porządkujące zasady utrzymania czystości i porządku w gminie
Lewin Brzeski.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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