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UCHWAŁA NR VIII/54/2011
RADY GMINY MURÓW

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 
974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 
157, poz.1241, Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230) oraz art. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Dz. 
U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1464, Dz. U. 
z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753, nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010r nr 47, poz. 278, Dz. U. 
z 2011r. nr 5, poz. 13), po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu - Rada 
Gminy Murów uchwala, „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów” w poniższym 
brzmieniu.: 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Po uzyskaniu pisemnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Opolu ustala się szczegółowe 
wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, zwane dalej „Regulaminem”. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o : 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.); 

2) „ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. 
nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);” 

3) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć plan gospodarki odpadami dla gminy 
Murów, wprowadzony uchwałą nr IV/16/2010 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie 
uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Murów; 

4) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy 
o odpadach; 

5) odpadach komunalnych drobnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które ze względu na swoje 
rozmiary i masę mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości; 

6) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na 
swoje rozmiary i masę nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie 
nieruchomości, 

7) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć odpady powstające na publicznych i prywatnych terenach 
zieleni wskutek ich pielęgnacji i uprawiania oraz odpady pochodzenia roślinnego z targowisk i cmentarzy; 

8) odpadach niebezpiecznych – należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne według definicji ustawy 
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.; 

9) przedsiębiorstwie wywozowym - należy przez to rozumieć zakład będący jednostką organizacyjną lub 
przedsiębiorcę, posiadającego wydane przez Wójta Gminy Murów zezwolenia na wykonywanie usług 
w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

10) nieczystościach ciekłych i zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe 
i zbiorniki bezodpływowe określone przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, 



Id: CABCX-PTJRD-PCELV-IMPIK-RIUNQ. Podpisany Strona 2

11) zwierzętach domowych i zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć odpowiednio zwierzęta 
domowe i zwierzęta gospodarskie określone przepisami ustawy o ochronie zwierząt. 

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW 

KOMUNALNYCH 

§ 3. 1. System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Murów polega na zbieraniu i odbiorze 
następujących odpadów: 

1) odpady wymieszane, 

2) odpady zbierane selektywnie w następującym zakresie: 

- odpady opakowaniowe (makulatura, szkło białe i kolorowe, tworzywa sztuczne, puszki aluminiowe 
i stalowe), 

- odpady wielkogabarytowe, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (wystawiany przed nieruchomości w ramach zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych), 

- zużyte opony, 

- odpady niebezpieczne, 

- odpady biodegradowalne, 

- zużyte baterie i akumulatory. 

2. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania 
odpadów, określonych w niniejszych zasadach. 

3. Do selektywnej zbiórki odpadów stosuje się: 

- system kontenerowy- w zabudowie wielorodzinnej i w miejscach użyteczności publicznej odpowiednio 
oznakowane pojemniki z napisami-papier, szkło, tworzywo sztuczne, 

- system workowy – w zabudowie jednorodzinnej odpowiednio oznakowane worki plastikowe na szkło 
opakowaniowe, makulaturę, i tworzywa sztuczne, w tym również puszki aluminiowe kartoniki po napojach. 
Zbiórka selektywnie zgromadzonych surowców wtórnych dotyczy tych posesji, z którymi przedsiębiorstwo 
wywozowe zawarło umowę na wywóz odpadów. Odpady biodegradowalne w postaci odpadów zielonych (tzw. 
suchych) w workach z tworzywa sztucznego, 

- system pojemnikowy- w zabudowie jednorodzinnej odpowiednio oznakowane pojemniki z tworzywa na 
makulaturę, tworzywa sztuczne, w tym również puszki stalowe i aluminiowe. 

- zbiórka odpadów niebezpiecznych komunalnych (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie 
i akumulatory, leki, środki ochrony roślin i opakowania po nich, oleje przepracowane, resztki farb i lakierów, 
odpady zawierające rtęć: lampy rtęciowe, świetlówki) odbywać się będzie podczas akcyjnych zbiórek na terenie 
gminy. Zbiórka selektywnie zgromadzonych surowców wtórnych dotyczy tych posesji, z którymi 
przedsiębiorstwo wywozowe zawarło umowę na wywóz odpadów, 

4. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie 
nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystanie z nieruchomości przez osoby do tego uprawnione i usuwane 
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. 

5. Odpady remontowe, poza granicami placu budowy należy gromadzić w osobnych pojemnikach. 

6. Zbieranie odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji może odbywać się w przydomowych 
kompostowniach. 

Rozdział 3.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ UPRZĄTANIA 

BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ 

§ 4. 1. Utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości 
obowiązuje na całym terenie gminy. 
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2. Znajdujące się na terenie nieruchomości lub posesji place zabaw i piaskownice dla dzieci należy utrzymywać 
w odpowiednim stanie sanitarno-porządkowym , wymieniać piasek co najmniej dwa razy w roku i zabezpieczyć 
piaskownice przed dostępem psów, kotów, oraz innych zwierząt. 

3. Jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej zobowiązane są w obrębie przystanków 
komunikacyjnych zainstalować kosze uliczne. 

§ 5. 1. Właściciele i posiadacze nieruchomości mają obowiązek bezzwłocznego usuwania lodu i nawisów 
śniegu z dachów budynków przylegających do chodnika. 

2. Obowiązek podmiotów wymienionych w pkt 1 uprzątnięcia chodnika i innych części nieruchomości 
służących do użytku publicznego nie stanowiących pasa jezdni ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez: 

1) odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, 

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte 
do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

3. Zebrane zanieczyszczenia należy gromadzić w pojemnikach do tego przeznaczonych lub w miejscu nie 
utrudniającym ruchu. 

Rozdział 4.
WYMAGANIA W ZAKRESIE MYCIA I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem nie 
zanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego. 

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków i zbiorników wodnych. 

3. Doraźne naprawy i regulacje pojazdów samochodowych, z wyłączeniem napraw blacharsko lakierniczych, 
mogą się odbywać w miejscach do tego celu wyznaczonych pod warunkiem, że powstające odpady będą 
gromadzone w pojemnikach do tego celu przeznaczonych. 

Rozdział 5.
RODZAJE URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ICH ROZMIESZCZENIA I UTRZYMANIA 

§ 7. 1. Przewidziane urządzenia do zbierania odpadów na terenie gminy Murów są to: 

1) pojemniki na odpady o pojemnościach 60, 80, 110, 120, 240, 1100 l ze szczelne zamykanymi otworami 
wsypowymi; 

2) Kontenery o pojemnościach 3,5 m3, 5m3, 10m3; 

3) pojemniki otwarte (tzw. muldy) przeznaczone do zbierania odpadów budowlanych 

4) Kontenery Kp-7; 

5) Kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l 

6) Worki foliowe oznakowane logo przedsiębiorstwa wywozowego. 

2. Pojemniki powinny być szczelne, zgromadzone w nich odpady powinny być zabezpieczone przed dostępem 
insektów, gryzoni i innych zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi. 

§ 8. 1. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzoną na terenie danej 
nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone 
w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasady postępowania z tymi 
odpadami określają przepisy odrębne. 

2. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi powinno odbywać się z zachowaniem przepisów ustawy 
o odpadach. 

§ 9. 1. Odpady komunalne należy zbierać w urządzeniach, których minimalna pojemność wynosi: 

1) pojemniki o minimalnej pojemności 60l w przypadku nieruchomości zamieszkiwanych przez jedną osobę lub 
co najmniej jeden pojemnik 110 l dla nieruchomości zamieszkałych przez więcej niż jedną osobę; 
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2) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l dla gospodarstw domowych powyżej 12 osób, wspólnot 
mieszkaniowych i przedsiębiorców zatrudniających powyżej 12 osób; 

3) dla szkół wszelkiego typu – pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 5 l 
odpadów komunalnych na każdego ucznia i pracownika, a dla przedszkoli – 3 l odpadów komunalnych na 
każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza lokalem – pojemniki o pojemności wystarczającej do 
zgromadzenia w ciągu tygodnia 50 l odpadów komunalnych na każde 10 m powierzchni całkowitej lokalu lub 
na każdego zatrudnionego w punkcie – co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdy lokal lub każdy punkt; 

5) dla lokali gastronomicznych- pojemniki o pojemności wystarczającej do zgromadzenia w ciągu tygodnia 20 l 
na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz 
lokalu; 

6) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, wymagany jest również na 
zewnątrz, poza lokalem, co najmniej pojemnik o pojemności 110 l; 

7) odpady niebezpieczne należy gromadzić w specjalnie do tego oznakowanych pojemnikach koloru czerwonego 
o poj. 120 lub 240 litrów. 

2. Liczba pojemników lub urządzeń powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na 
terenie nieruchomości. 

3. W sytuacjach wyjątkowego krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, dozwolone jest ich 
gromadzenie w szczelnych workach foliowych. 

4. Rozmieszczenie pojemników lub urządzeń do zbierania odpadów należy ustalić z podmiotem uprawnionym 
i powinno być zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz nie może powodować nadmiernej 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich. 

§ 10. Podmioty władające nieruchomościami, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich 
opróżnienia, w sposób zapobiegający ich przepełnieniu. 

§ 11. 1. Podmioty władające nieruchomościami zobowiązane są utrzymywać miejsce ustawienia pojemników 
i urządzeń do zbierania odpadów w czystości i porządku. 

2. Pojemniki i urządzenia do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie oraz poddawanie bieżącym 
naprawom. 

Rozdział 6.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

§ 12. 1. Opróżniania pojemników dokonywać będzie przedsiębiorstwo wywozowe według przyjętego 
harmonogramu. 

1) Ustala się częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne zmieszane: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 

- zamieszkanej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na dwa miesiące, 

- zamieszkanej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc 

b) dla zabudowy wielorodzinnej: 

- zamieszkanej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na dwa miesiące, 

- zamieszkanej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc, 

c) dla budynków biurowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, szkół i przedszkoli – co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

d) z ogródków działkowych: 

- w okresie zimowym tj. miesiącach: grudzień, styczeń, luty - co najmniej jeden raz w okresie, 

- w pozostałych miesiącach tj. od marca do listopada - co najmniej jeden raz w miesiącu, 
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2) Ustala się częstotliwość opróżniania worków i pojemników na odpady komunalne segregowane: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej: 

- zamieszkanej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na kwartał, 

- zamieszkanej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc 

b) dla zabudowy wielorodzinnej: 

- zamieszkanej przez jedną osobę – co najmniej jeden raz na kwartał, 

- zamieszkanej przez dwie lub więcej osób – co najmniej jeden raz na miesiąc, 

c) dla budynków biurowych, przemysłowych, handlowych, usługowych, szkół i przedszkoli – co najmniej 
jeden raz w miesiącu, 

2. Odbiór odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie co najmniej raz w roku w terminach uzgodnionych 
z przedsiębiorstwem wywozowym. 

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie 2 razy w roku (w okresie wiosennym i jesiennym) 
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym. 

4. Koszty usunięcia niesegregowanych odpadów komunalnych, odpadów z remontów, odpadów 
niebezpiecznych i wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii 
i akumulatorów z wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 2 i 3, ponoszą wytwórcy i posiadacze odpadów, w myśl 
zasady – zanieczyszczający płaci. 

§ 13. 1. Odpady komunalne nie segregowane zebrane na terenie gminy Murów wywożone są przez 
przedsiębiorstwo wywozowe wyłącznie na składowisko odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej 
lub, jeżeli brak sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnego zbiornika bezodpływowego lub do przydomowej 
oczyszczalni ścieków. 

3. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych właściciel nieruchomości zobowiązany jest do 
opróżniania z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając normy określone 
w przepisach szczegółowych. 

4. Właściciele nieruchomości opróżniają zbiorniki na nieczystości ciekłe jedynie przez przedsiębiorców 
posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

§ 14. 1. Ogranicza się składowanie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na komunalnych 
składowiskach odpadów, w stosunku do 1995 r., do następujących poziomów całkowitej ilości odpadów 
ulęgających biodegradacji: 

a) do nie więcej niż 50 % wagowo w końcu 2013 roku; 

b) do nie więcej niż 35 % wagowo w końcu 2020 roku. 

§ 15. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 
odpadów wielkogabarytowych w tym gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących 
i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych 
odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej. 

2. Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową zabrania się wrzucać: 

a) opakowania z zawartością np. żywności, z wapnem, z cementem; 

b) kalkę techniczną; 

c) prospekty, foliowane i lakierowane katalogi. 

3. Do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać: 

1) ceramikę (np. porcelana, talerze, doniczki); 

2) lustra; 

3) szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami zawartości; 
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4) szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone); 

5) szyby samochodowe. 

4. Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się wrzucać: 

1) tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie; 

2) opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i lakierach; 

3) opakowania po środkach chwasto-i owadobójczych. 

5. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe. 

§ 16. Odpowiedzialność za usunięcie zwłok padłych zwierząt z terenu nieruchomości obciąża jego właściciela 
lub opiekuna. 

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE 

§ 17. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad nimi, 
mającej na celu ochronę przed zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzkiego lub uciążliwością oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 18. 1. Zabrania się pozostawiania zwierząt domowych bez nadzoru, jeżeli nie są one należycie zabezpieczone 
lub nie znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający ich 
samodzielne wydostanie się. 

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt do piaskownic i placów zabaw oraz obiektów użyteczności publicznej. 
Zakazu wstępu do obiektów użyteczności publicznej nie stosuje się do psów asystujących. 

3. Zabrania się dopuszczania do uszkadzania lub niszczenia przez zwierzęta roślinności na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego. 

4. Zabrania się pozostawiania psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub 
nieużytkowanych. 

§ 19. 1. Na tereny użyteczności publicznej psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, a psy ras 
uznawanych za agresywne: na smyczy i w kagańcu. 

2. Zwolnienie psa ze smyczy i kagańca jest dozwolone wyłącznie poza terenami użyteczności publicznej i w 
miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania 
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów rasy uznawanej za agresywną lub mieszańce 
tych ras które muszą mieć nałożony kaganiec. 

§ 20. Właściciel lub opiekun zwierząt domowych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania 
spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń i terenów użytku publicznego, w tym z klatek 
schodowych, chodników, ulic, skwerów, zieleńców, parków pod rygorem skutków prawnych. Obowiązek ten nie 
dotyczy właścicieli psów asystujących. 

Rozdział 8.
WARUNKI UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 21. 1. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku 
oraz w obrębie zabudowy wielolokalowej. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

Rozdział 9.
ZAPOBIEGANIE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ GRYZONIE 

§ 22. 1. Właściciele, zarządcy i użytkownicy nieruchomości zobowiązani są, w razie potrzeby, do 
przeprowadzenia deratyzacji w obrębie nieruchomości. 
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2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji - marzec i październik każdego roku. 

3. W uzasadnionych przypadkach zabiegi deratyzacji należy przeprowadzać w innych terminach. 

4. Deratyzację przeprowadza się na terenie całej Gminy. 

Rozdział 10.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 23. Prawo kontroli w zakresie przestrzegania postanowień uchwały mają funkcjonariusze Policji oraz osoby 
upoważnione przez Wójta. 

§ 24. Naruszenie obowiązków zawartych w uchwale stanowi wykroczenia zagrożone karą grzywny i podlega 
postępowaniu w sprawach o wykroczenia, zgodnie z art.. 10 ust. 2a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada


