
 

 

UCHWAŁA NR XII/77/2017 

RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

z dnia 28 września 2017 roku 

w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia 

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

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)  Rada Miejska 

w Alwerni uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zasięgnięciu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

w Chrzanowie, przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/35/2016 Rady Miejskiej  

w Alwerni  z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości  

i porządku w Gminie Alwernia. 

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

Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku. 

  

 przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

 

 

mgr Tomasz Tomaszewski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 października 2017 r.

Poz. 6291



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77 /2017 

Rady Miejskiej w Alwerni 

z dnia 28 września 2017 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Alwernia 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Alwernia, zwany dalej Regulaminem, 

zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwaną dalej Ustawą, określa: 

1. wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym w miejscach 

publicznych; 

2. rodzaje i minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne na terenie nieruchomości 

oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymanie w odpowiednim   

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3. częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4. inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego; 

5. obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

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

6. wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach; 

7. obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale 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 2017 r., poz. 1289); 

2. właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością; 

3. zmieszane odpady komunalne – należy przez to rozumieć pozostałości z segregacji odpadów 

komunalnych 

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

w miejscach publicznych 

§ 3. 1. Na terenie gminy Alwernia wprowadza się następujące wymagania w zakresie utrzymania czystości 

i porządku na terenie nieruchomości: 

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku oraz należytego 

stanu sanitarno-higienicznego nieruchomości; 

2) właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi zadeklarowali selektywną zbiórkę, zobowiązani są do segregacji wytworzonych odpadów 

obejmujących następujące frakcje: 

a) papier, w tym tektura; 

b) szkło; 

c) tworzywa sztuczne wraz z opakowaniami wielomateriałowymi i metalem; 
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d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

3) wymagania odnośnie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowanych w punkcie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych normuje regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych Gminy Alwernia oraz uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4) utrzymanie czystości i porządku na części nieruchomości służących do użytku publicznego 

( m.in. na chodnikach, przystankach komunikacyjnych ): 

a) w okresie zimowym poprzez odśnieżanie, uprzątnięcie śniegu i lodu oraz odgarnięcie go 

w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów; 

b) w okresie bezśnieżnym poprzez sprzątanie zanieczyszczeń tj. piasku, błota, liści i innych 

odpadów oraz gromadzenie ich w miejscu i w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu 

pieszych i pojazdów; 

2. Na terenie gminy Alwernia wprowadza się następujące wymagania w zakresie selektywnego odbierania 

odpadów komunalnych: 

1) gromadzenie selektywnie zbieranych odpadów, odbywa się w kontenerach, pojemnikach i workach 

o następującej kolorystyce: 

a) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe; 

b) zielony z napisem „Szkło” – szkło ( bezbarwne, kolorowe), odpady opakowaniowe ze szkła; 

c) niebieski  z napisem „ Papier”– papier, tektura, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe 

z tektury; 

d) brązowy z napisem „ Bio” – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem  

bioodpadów; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – w workach dostarczonych przez przedsiębiorcę, odbiór odpadów 

określonych w § 3 pkt 1 ppkt 2 lit. a) – d) dopuszcza się użycie innych worków, niż dostarczone przez 

przedsiębiorcę, pod warunkiem zachowania odpowiedniej kolorystyki dla frakcji znajdującej się w środku; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – w pojemnikach i kontenerach dostarczonych przez przedsiębiorcę, odbiór 

odpadów określonych w § 3 pkt 1 ppkt 2 lit. a) – d); 

3) w kontenerach, pojemnikach i workach przeznaczonych do segregacji zabrania się umieszczać zmieszanych 

odpadów komunalnych. 

3. Do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/ zmieszanych odpadów komunalnych należy 

użyć pojemników w kolorze czarnym z wyraźnie oznakowanym napisem „zmieszane”. W zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki, kontenery dostarcza przedsiębiorca. Dopuszcza się stosowanie 

innych pojemników, niż dostarczone przez przedsiębiorcę, pod warunkiem, że pojemnik będzie wyraźnie 

oznakowany napisem „zmieszane”. 

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można wykonywać doraźnie na własny użytek pod 

warunkiem, że: 

1) odbywa się to na utwardzonej, szczelnej nawierzchni w granicach nieruchomości, z użyciem środków 

ulegających biodegradacji, 

2) powstające ścieki odprowadzane są bezpośrednio do kanalizacji lub gromadzone są w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

wód lub ziemi. 
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5. Naprawy pojazdów samochodowych powinny być przeprowadzane  w specjalistycznych warsztatach. 

Właściciel pojazdu może dokonywać doraźnych  napraw na własny użytek w obrębie swojej nieruchomości pod 

warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczeń wód i gleby oraz uciążliwości dla otoczenia. 

6. Dopuszcza się spalenie pozostałości roślin ( odpady roślinne) w niewielkich ilościach, nieregularnie. 

7. Zabrania  się spalania odpadów komunalnych w tym szczególnie tworzyw sztucznych, opon. 

8. Zabrania się wykorzystywania przez prowadzących działalność  gospodarczą koszy  ulicznych 

do składowania i gromadzenia odpadów powstałych w wyniku prowadzonej przez nich działalności 

gospodarczej. 

9. Zabrania się wykorzystywania miejskich koszy ulicznych do składowania odpadów powstałych 

w indywidualnych gospodarstwach domowych. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 4. 1. Wielkość i liczba pojemników musi spełniać potrzeby danej nieruchomości, w sposób opisany 

w niniejszym Regulaminie oraz gwarantować utrzymanie porządku i czystości na terenie nieruchomości. 

2. Wielkość i liczbę przewidzianych pojemników i worków na terenie nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy należy dostosować do liczby osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną 

deklaracją oraz z harmonogramem odbioru odpadów. 

3. Zaleca się oznakowanie pojemników do gromadzenia odpadów adresem nieruchomości, 

na której odpady zostały wytworzone. 

4. Ustala się następujące rodzaje pojemników, przewidzianych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie gminy Alwernia: 

1)  kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l; 

2)  pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l; 

3)  worki o pojemności od 60 l do 120 l. 

5. Pojemność worków do selektywnej zbiórki odpowiedniej frakcji odpadów komunalnych powinna wynosić 

od 60 l do 120 l. 

6. Zaleca się umieszczenie na kontenerach, pojemnikach i workach, przewidzianych do zbierania odpadów 

komunalnych, informacji odnośnie zawartości oraz utrzymanie ich w kolorystyce określonej w niniejszym 

Regulaminie. 

7. Odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, należy gromadzić w kontenerach, pojemnikach, workach, których liczba 

zależy od częstotliwości odbioru oraz może być oszacowana na podstawie niżej podanych norm wytwarzania: 

1) dla szkół oraz przedszkoli – w ilości 3 l tygodniowo na każde dziecko i pracownika, jednak nie mniej niż 

120 l tygodniowo na szkołę/przedszkole; 

2) dla instytucji publicznych – 3 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo 

na instytucję; 

3) 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 

lokali, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal; 

4) dla lokali handlowych oraz punktów handlowych poza lokalem – 3 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, 

jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal 

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l tygodniowo; 
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6) dla zakładów rzemieślniczych i produkcyjnych – 3 l odpadów tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak 

nie mniej niż 60 l miesięcznie na zakład; 

7) dla zakładów usługowych – 3 l odpadów tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 60 l 

miesięcznie na zakład; 

8) dla domów opieki – pojemniki  o pojemności  wystarczającej  do zgromadzenia  w ciągu tygodnia 10 l na 

jedno łózko, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo; 

9) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości, wymagany jest również 

pojemnik na zewnątrz, poza lokalem, uwzględniający normatyw określony w punkcie 3, 4  

i 5; 

8. Przy selektywnej zbiórce odpadów średnią ilość wytwarzanych odpadów, określonych w ust. 7, zmniejsza 

się o 50 %. 

9. W rejonach intensywnego ruchu pieszego ustawiane są kosze na śmieci, które opróżnia wybrana  przez 

gminę jednostka wywozowa; 

10. Warunkiem właściwego rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych jest uwzględnienie wymogów dla miejsc 

gromadzenia odpadów stałych określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

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

usytuowanie. 

11. Warunkiem utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym przez przedsiębiorcę, który wygra przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów jest: 

1) okresowe mycie i dezynfekcja; 

2) niedopuszczenie do przepełnienia; 

3) niezwłoczna wymiana lub naprawa pojemników uszkodzonych. 

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

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 5. 1. Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą 

częstotliwością: 

1) niesegregowane odpady komunalne/ zmieszane odpady komunalne odbierane będą raz na miesiąc; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) odbierane 

będą raz na miesiąc; 

3) odbiór odpadów ulegających biodegradacji ( w tym odpady zielone ) odbywać się będzie 

w miesiącach od kwietnia do listopada z częstotliwością raz na miesiąc, ponadto w miarę zapotrzebowania 

odpady te można oddać to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni; 

2. Odbiór odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą 

częstotliwością: 

1) zmieszane odpady komunalne odbierane będą: 

a) w okresie od maja do października – dwa razy w tygodniu; 

b) w okresie od listopada do kwietnia – jeden raz w tygodniu; 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) odbierane 

będą raz na miesiąc; 

3) odbiór odpadów ulegających biodegradacji ( w tym odpady zielone ) odbywać się będzie: 

a) w okresie od maja do października – dwa razy w tygodniu; 

b) w okresie od listopada do kwietnia – jeden raz w tygodniu; 
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ponadto w miarę zapotrzebowania odpady te można oddać to Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Alwerni. 

3. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się 

będzie podczas zorganizowanych objazdowych zbiórek przynajmniej raz w roku,  ponadto w miarę 

zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni; 

4. Ubrania i tekstylia zbierane są w kontenerach do tego przeznaczonych, ustawionych na terenie gminy 

Alwernia, ponadto w miarę zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Alwerni; 

5. Baterie i akumulatory, chemikalia, zużyte opony – według zapotrzebowania można oddać do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni; dodatkowo baterie i akumulatory wydzielone ze 

strumienia odpadów komunalnych, można przekazać do specjalistycznych pojemników, znajdujących się 

w wyznaczonych placówkach handlowych oraz w Urzędzie Miejskim w Alwerni; 

6. Przeterminowane leki zbierane są w pojemnikach (konfiskatorach) ustawionych w aptekach 

na terenie gminy Alwernia ( wykaz aptek umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego 

w Alwerni), ponadto w miarę zapotrzebowania odpady te można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych w Alwerni. 

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbierane są w specjalnych kontenerach ograniczających pylenie, 

zlokalizowanych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Alwerni. Przedsiębiorca ma 

obowiązek w ramach opłaty za odpady komunalne odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe 

i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia samodzielnie przez właściciela nieruchomości, drobnych 

robót, nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do 

Starosty Chrzanowskiego. Odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za 

dodatkową opłatą. 

8. Sposób postępowania z odpadami zawierającymi azbest, regulują odrębne przepisy. 

9. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, winna być ustalona w sposób gwarantujący nieprzepełnianie 

pojemników; odbiór odpadów komunalnych nie może odbywać się jednak rzadziej niż 1 raz w miesiącu; ilość 

zgromadzonych odpadów komunalnych nie może stanowić uciążliwości zapachowych dla mieszkańców 

nieruchomości sąsiednich; 

10. Częstotliwości opróżniania koszy ulicznych powinna nie dopuszczać do ich przepełniania 

i wysypywania się odpadów na ziemię, jednak opróżnianie odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na 

miesiąc, dotyczy to terenu całej Gminy Alwernia; 

11. Odbiór  nieczystości  ciekłych  z terenu  nieruchomości  odbywa  się  zgodnie  z częstotliwością  i w 

sposób gwarantujący, ze nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika służącego do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych, nie rzadziej 

jednak niż raz na 3 miesiące. 

12. Usuwanie osadów ściekowych z terenu nieruchomości odbywa się zgodnie z częstotliwością i w sposób 

wynikający z technologii urządzenia, gwarantujący jego prawidłowe funkcjonowanie, nie rzadziej jednak niż 

1 raz na rok. 

13. Odpady komunalne odbierane są obligatoryjnie przez uprawniony podmiot w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi, z którym gmina podpisała umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 

14. Odpady komunalne z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne odbierane są na podstawie umów na odbiór odpadów komunalnych, zawartych indywidualnie 

z podmiotem uprawnionym, wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Małopolskiego 

§ 6. 1. W zabudowie jednorodzinnej zaleca się korzystanie z przydomowych kompostowników. 
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2. Zaleca się zmniejszenie wytwarzania odpadów komunalnych poprzez: 

1) wykorzystywanie produktów o wydłużonym okresie użytkowania; 

2) naprawę oraz ponowne wykorzystanie materiałów, produktów i opakowań; 

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 

§ 7. 1. Osoby posiadające psy w wieku powyżej 3 miesięcy zobowiązane są do poddawania je 

systematycznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. 

2. W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi spowodowaną przez zwierzęta domowe 

oraz w celu ochrony przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, utrzymujący 

zwierzęta domowe zobowiązani są do: 

1) zapobiegania ich wydostaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania oraz 

zapewnienia stałego i skutecznego dozoru nad tymi zwierzętami; 

2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscach publicznych oraz      

w obrębie nieruchomości przeznaczonej do użytku wspólnego; 

3) na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów 

ras uznawanych za agresywne lub w inny sposób zagrażających otoczeniu, dodatkowo w kagańcu, 

zwolnienie psa ze smyczy jest dopuszczalne  jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko 

w przypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem; 

3. Zabrania się wprowadzania psów do sklepów, aptek, placów zabaw, terenów rekreacyjnych, akwenów 

wodnych („Skowronek”), a także do tych lokali gastronomicznych i innych obiektów użyteczności publicznej, 

w których administracja wprowadzi taki zakaz. 

4. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na: 

1) właścicielu zwierzęcia; 

2) właścicielu nieruchomości – w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości; 

3) Gminie Alwernia – w przypadku terenów i dróg gminnych; 

4) właścicielu/zarządcy nieruchomości/drogi – w przypadku padłych zwierząt dzikich. 

5. Padłe zwierzęta domowe i gospodarskie należy przekazać do utylizacji przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie. 

Rozdział 7. 

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

w poszczególnych nieruchomościach 

§ 8. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na osiedlu Chemików 

w Alwerni. 

2. Poza obszarem wymienionym w pkt. 1 dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

pod warunkiem: 

1) posiadania odpowiednich pomieszczeń i urządzeń inwentarskich oraz związanych z gospodarką odpadami, 

spełniających wymagania przepisów budowlanych, weterynaryjnych, ochrony środowiska 

i wymogów sanitarnych. 

2) ograniczenia uciążliwości takich jak hałas, odory itp. wobec innych osób zamieszkujących nieruchomości 

sąsiednie. 

3. Przepędzanie zwierząt gospodarskich poza terenem hodowli może się odbywać jedynie pod nadzorem. Za 

skutki spowodowane niekontrolowanym przemieszczaniem się zwierząt gospodarskich na terenie gminy 

odpowiedzialność ponosi ich właściciel. 
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4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości 

karmy lub ściółki, pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 9. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zabudowane budynkami 

wielolokalowymi, budynkami zamieszkania zbiorowego oraz budynkami użyteczności publicznej. 

2. Termin przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Gminy 

Alwernia w sposób zwyczajowo przyjęty, po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym. 

3. Obowiązkowa deratyzacja dokonywana jest nie rzadziej niż raz w roku. 

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Gminy 

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

obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9. 
Przepisy końcowe 

Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny 

– na zasadach określonych w ustawie. 

 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

 

 

mgr Tomasz Tomaszewski 
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