Uchwała Nr L / 479 / 06
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 26 października 2006r.
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Słubice.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
( Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Słubicach, Rada Miejska w Słubicach uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice, zwanym dalej „regulaminem” o
następującej treści:
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słubice, zwanym dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Słubice.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1. Właścicielach nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć takŜe współwłaścicieli, uŜytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością.
2. Zbiornikach bezodpływowych – naleŜy przez to rozumieć instalację i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
3. Nieczystościach ciekłych – naleŜy przez to rozumieć ścieki, gromadzone przejściowo
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
4. Odpady komunalne – naleŜy przez to rozumieć odpady, powstające w gospodarstwach
domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzących od
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych oraz odpady przestrzenne
(wielkogabarytowe) np.meble i itp.
5. Pojemnikach do gromadzenia odpadów komunalnych – naleŜy przez to rozumieć
znormalizowane pojemniki, w tym odpowiednie worki foliowe przystosowane do gromadzenia
odpadów komunalnych i następnie opróŜnianie ich przez pojazdy słuŜące do wywozu
odpadów komunalnych.
6. WywoŜącym odpady – naleŜy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną lub osobę,
posiadającą zezwolenie Burmistrza Gminy Słubice na świadczenie tego typu usług.
7. Zwierzętach domowych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane przez właścicieli
nieruchomości.
8. Odpady medyczne i weterynaryjne – są to odpady, powstające w wyniku udzielania
świadczeń zdrowotnych dla ludzi oraz w związku z leczeniem zwierząt lub świadczeniem
usług weterynaryjnych.
§ 3. Gmina Słubice tworzy warunki niezbędne do utrzymania czystości i porządku na swoim
terenie poprzez:
1. Tworzenie i prowadzenie odpowiedniej polityki, kultury i oświaty ekologicznej we współpracy
ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, działającymi na jej terenie i z sąsiednimi
gminami.
2. Propagowanie i wspieranie proekologicznych zachowań ludzkich.
3. Budowę, utrzymywanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:
1) instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) stacji zlewnych w przypadku, gdy podłączenie wszystkich nieruchomości sieci
kanalizacji nie jest moŜliwe lub powoduje nadmierne koszty,
3) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych
lub ich części,
4) szaletów publicznych.
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4. Podejmowanie działań w celu likwidacji nielegalnych (dzikich) wysypisk odpadów
i zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności poprzez
zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń, uprzątniętych
z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów, zgromadzonych w
przeznaczonych do tego celu urządzeniach, ustawionych na chodniku. Obowiązek utrzymania
czystości i porządku na drogach publicznych naleŜy do zarządu drogi.
5. Określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych.
6. Organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
7. BieŜącą kontrolę jednostek i osób, zobowiązanych do przestrzegania niniejszego regulaminu.
8. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie :
1) zbierana, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
2) opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych,
3) prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części moŜe być wydane na wniosek przedsiębiorcy, który posiada
środki techniczne odpowiednie do zakresu działalności.
9. Organizację selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
10. Organizację, zbieranie, transport , unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt. Zadanie to
wykonuje podmiot, który uzyskał upowaŜnienie Burmistrza Gminy Słubice.
11. Prowadzenie ewidencji :
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróŜniania oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu
rozwoju sieci kanalizacyjnej.
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i przedsiębiorców.
12. Udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słubicach
i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
13. Podnoszenie świadomości społecznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji
wytwarzania odpadów.
14. Działania edukacyjno – informacyjne obejmujące wydawanie materiałów informacyjnych.
Współpracę z instytucjami i szkołami w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Słubice.
15. Kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób nie przestrzegających niniejszej
uchwały na podstawie kodeksu wykroczeń i ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku gminach.
§ 4.
1. Odpady komunalne składowane są na wysypisku odpadów komunalnych w Kunowicach.
2. Nieczystości ciekłe są przyjmowane i unieszkodliwiane w oczyszczalni ścieków w Słubicach.
§ 5.
1. Zabrania się mycia i naprawy pojazdów mechanicznych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi do tego celu przeznaczonymi, połoŜonymi na terenie gminy Słubice.
2. Wyjątkiem od tej zasady będzie mycie samochodów w miejscach do tego celu
przystosowanych i utwardzonych, co uniemoŜliwi przedostanie się nieczystości, powstających
podczas mycia i naprawy pojazdów, do sieci kanalizacji sanitarnej bądź deszczowej,
do zbiorników i cieków wodnych oraz do ziemi.
3. Miejsca o których mowa w pkt 2 winny zostać wyposaŜone w kratki ściekowe podłączone
do indywidualnego systemu kanalizacji i szczelnego zbiornika bezodpływowego.
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Rozdział II
Obowiązki właścicieli nieruchomości.
§ 6. Właściciele nieruchomości zapewniają na swoim terenie utrzymanie czystości i porządku
oraz naleŜytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:
1. wyposaŜenia nieruchomości w urządzenia słuŜące do zbierania odpadów komunalnych, wg
zasad uzgodnionych z wywoŜącym odpady oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim
stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, właściciele zobowiązani są do
przeprowadzania raz w miesiącu dezynfekcji pojemników na odpady komunalne;
2. dezynfekcje naleŜy przeprowadzić z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących
przewidzianych do tego rodzaju czynności, powstałe z dezynfekcji nieczystości płynne naleŜy
bezwzględnie doprowadzić do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych
przewidzianych na tego rodzaju nieczystości płynne;
3. odpady naleŜy usuwać nie rzadziej niŜ jeden raz na dwa tygodnie, obowiązek ma
odpowiednie zastosowanie takŜe w przypadku gromadzenia nieczystości ciekłych
w zbiornikach bezodpływowych, rozmieszczonych i wybudowanych zgodnie z przepisami
w tym zakresie;
4. właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zawarcia umowy z podmiotem, posiadającym
zezwolenia Burmistrza Słubic, na świadczenie usług w zakresie opisanym w § 3 ust. 8 pkt 1
i pkt 2 - uprawniony podmiot, wykonując usługi zobowiązany jest wystawić właścicielowi
nieruchomości dokument potwierdzający wykonanie usługi;
5. właściciele nieruchomości korzystając z usług opisanych w § 3 ust. 8 pkt 1 i 2 zobowiązani są
do udokumentowania korzystania z tych usług poprzez okazanie umowy z uprawnionym
podmiotem i rachunków za te usługi - dokumenty takie naleŜy przechowywać przez okres
jednego roku;
6. roczna ilość nieczystości płynnych odpowiadać powinna ilości wody zuŜytej przez właściciela
nieruchomości z instalacji zewnętrznej, w przypadku znacznej rozbieŜności Burmistrz Gminy
Słubice moŜe zlecić badanie szczelności zbiornika na koszt właściciela nieruchomości;
7. w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie udokumentuje korzystania z usług, o których
mowa w ust 1, obowiązki te przejmuje gmina w trybie wykonania zastępczego;
8. odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe pochodzące z nieruchomości winny być
gromadzone w pojemnikach i zbiornikach wyłącznie do tego celu przeznaczonych - odpady
gromadzone w inny sposób nie będą wywoŜone;
9. pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych winny być oznakowane przez ich
właścicieli w sposób umoŜliwiający ich identyfikację, właściciel nieruchomości zobowiązany
jest utrzymywać czystość i porządek w miejscu ustawienia pojemników;
10. właściciele nieruchomości wykonujący budowę lub remont, na skutek których powstają inne
odpady niŜ komunalne (np. gruz) zobowiązani są do ich usunięcia we wskazane miejsce;
11. odpady o których mowa w ust.9 za zgodą Burmistrza Słubic mogą być złoŜone w miejscu
wskazanym przez właściciela nieruchomości;
12. kaŜdy właściciel nieruchomości powinien dąŜyć do powtórnego gospodarczego
wykorzystania wytwarzanych odpadów, w szczególności dotyczy to surowców wtórnych
takich jak: szkło, papier, metal, odzieŜ, odpady plastikowe poprzez ich sprzedaŜ w punktach
skupu surowców wtórnych;
13. wykonanie obowiązków, o których mowa w § 6 pkt 1– 10 na terenie budowy naleŜy równieŜ
do kierownika lub wykonawcy budowy;
14. usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów samochodowych;
15. usuwanie, zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp., zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości i utrzymanie ich w naleŜytym stanie sanitarno-higienicznym;
16. pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych,
ogrodów, kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób
fizycznych i prawnych;
17. sprzątanie przez właścicieli nieruchomości chodników połoŜonych wzdłuŜ nieruchomości
niezwłocznie po opadach: z błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości, systematyczne usuwanie chwastów aby nie dopuścić do samoistnego
rozsiewania się nasion zarówno na terenie nieruchomości, jak i na terenie połoŜonym
bezpośrednio przy granicy nieruchomości, posypywanie piaskiem chodnika w celu likwidacji
śliskości: uprzątnięte błoto, śnieg, lód naleŜy złoŜyć na skraju chodnika tak by mogły je
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sprzątnąć słuŜby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; przy czym za taki chodnik uznaje
się wydzieloną część drogi publicznej słuŜącej dla ruchu pieszego, uprzątnięcie piasku z
chodnika w sposób jak wyŜej;
18. usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości jak równieŜ
usuwania suchych gałęzi z drzew;
19. właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać w naleŜytym stanie technicznym
i estetycznym ogrodzenia i wejścia na teren nieruchomości oraz utrzymywania estetycznych
tabliczek z numerami budynków.
§ 7.Odpady niebezpieczne nie mogą być gromadzone, transportowane i utylizowane na
ogólnych zasadach. Podlegają one odrębnej segregacji i składowaniu w specjalistycznych zakładach.
Odpady tego rodzaju mogą być transportowane przez podmioty wyspecjalizowane i posiadające
stosowne zezwolenia .
§ 8.Właściciel nieruchomości, na której usytuowana jest piaskownica do zabawy dla dzieci jest
zobowiązany do wymiany piasku przynajmniej raz w roku, w terminie wiosennym do dnia 30 kwietnia
kaŜdego roku.
§ 9.Właściciele nieruchomości w ramach prowadzonego na terenie Gminy Słubice
selektywnego zbierania odpadów powinni dąŜyć do selektywnego gromadzenia takich odpadów jak:
szkło, plastik, papier, odpady ulegające biodegradacji (roślinne).
1. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest na koszt Gminy Słubice.
2. Dopuszcza się stosowanie następujących urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych o
pojemności 80 litrów, 110 litrów, 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów, kontenery KP – 7 i inne:
1) pojemniki szczelne, z zamkniętymi otworami wsypowymi,
2) worki oznakowane przez przedsiębiorstwo odbierające odpady,
3) pojemniki lub specjalne worki z przeznaczeniem do segregacji odpadów :
- pojemniki zielone na ‘’szkło’,
- pojemniki Ŝółte i ocynkowane ‘’plastik i PET’’,
- pojemniki niebieskie na ‘’papier’’,
- pojemniki brązowe na ‘’odpady organiczne’’
4) W urządzeniach, o których mowa w pkt 3 zabrania się składowania i wywozu innych
odpadów komunalnych.
§ 10.
1. Ustala się minimalny wskaźnik nagromadzenia odpadów stałych komunalnych, pochodzących
z gospodarstwa domowego, mierzony ilością odpadów stałych w m3, przypadający na jednego
mieszkańca gospodarstwa w okresie jednego miesiąca w ilości 0,03 m3 na terenie wiejskim
jako ilość podstawową, w mieście na jednego mieszkańca przypada 0,08m3 w okresie
miesiąca. Wskaźnik ten posłuŜyć moŜe do obciąŜenia właściciela nieruchomości za
wytwarzanie odpadów w przypadku braku udokumentowania ponoszenia przez niego opłat,
związanych ze składowaniem i utylizacją odpadów.
2. Ustala się następującą ilość pojemników przypadająca na gospodarstwo domowe
z przeznaczeniem do składowania stałych odpadów komunalnych:
1) jeden pojemnik o pojemności 0,11m3 dla 6 osób,
2) dwa pojemniki o pojemności 0,11m3 powyŜej 6 osób.

§ 11.Odpady medyczne weterynaryjne nie mogą być gromadzone w pojemnikach, słuŜących
do gromadzenia odpadów komunalnych. Szczegółowe zasad postępowania z nimi określają przepisy
odrębne.
§ 12. Zabrania się spalania odpadów, powodujących wprowadzenie do atmosfery substancji
szkodliwych, w szczególności opon, folii, opakowań z tworzyw sztucznych oraz wypalania traw,
spalania liści i innych odpadów komunalnych jak równieŜ usuwania jakichkolwiek odpadów
z nieruchomości do koszy ulicznych.
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§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są:
1. Do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 6
miesięcy od dnia oddania kanalizacji do uŜytkowania.
2. W przypadku braku kanalizacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do wykonania
szczelnych zbiorników bezodpływowych i do gromadzenia w nich nieczystości ciekłych lub
wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych, spełniających wymagania
określone w przepisach odrębnych.
3. Lokalizacja i wykonanie zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych
winny być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa budowlanego.
4. Częstotliwość wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników ustala właściciel nieruchomości
z podmiotem, posiadającym zezwolenie na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
5. W razie udokumentowanego protokolarnie podejrzenia o nieszczelność zbiornika Burmistrz
Gminy Słubice moŜe nakazać jego opróŜnienie w celu sprawdzenia szczelności.
6. Gnojowica moŜe być gromadzona wyłącznie w przeznaczonym specjalnie do tego celu
szczelnym zbiorniku, zlokalizowanym w obrębie nieruchomości i na terenie ogrodzonym.
7. Zabrania się zrzutu ścieków komunalnych do sieci kanalizacji deszczowej, rowów
melioracyjnych, zbiorników wodnych i gruntu.
§ 14.
1. W przypadku stwierdzenia przez odpowiedni organ nieprawidlowego stanu sanitarnego
deratyzację przeprowadza właścieciel nieruchomości na własny koszt. Własciciel moŜe w tym
celu zlecić przedmiotowe działania uprawnionej firmie.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni Burmistrz określa obszary podlegające
obowiązowej deratyzacji oraz określi termin jej przeprowadzenia. Informację o deratyzacji
Burmistrz podaje do publicznej wiadomości w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w budynkach i pomieszczeniach dokonywać
napraw wszelkich uszkodzeń, które ułatwiają gryzoniom i owadom przemieszczanie się oraz
zobowiązani są odpowiednio przechowywać i zabezpieczać Ŝywność i karmę dla zwierząt
oraz usuwać zbędne ich resztki.
4. Zarządcy bdynków wielorodzinnych zobowiązani są do przerowadzenia okresowej deratyzacji
w pomieszczeniach piwnicznych i innych miejscach zagroŜonych bytowaniem gryzoni po
uprzednim powiadomieniu o planowanej akcji mieszkańców nieruchomości, jednak nie
krótszym niŜ 7 dni przed terminem deratyzacji..
5. Deratyzację przeprowadza się raz do roku w czwartym kwartale.
§ 15.
1. Zobowiązuje się organizatorów imprez sportowo – artystycznych i innych do zabezpieczenia
miejsc imprez w odpowiednią ilość pojemników na odpady, szaletów dla uczestników imprez,
a takŜe do usuwania odpadów i nieczystości zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
Regulaminie.
2. Jednostki i osoby prowadzące na terenie gminy placówki handlowe lub usługowe
zobowiązane są do umieszczania przed wejściem do lokali estetycznych pojemników do
gromadzenia odpadów.
§ 16. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach naleŜy do zarządu drogi.
1. Zarządcy drogi zobowiązani są do ustawienia koszy, między którymi odległość powinna
wynosić od 50m do 150m, w zaleŜności od intensywności ruchu pieszego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych
naleŜy do obowiązków przedsiębiorców, uŜytkujących tereny słuŜące komunikacji publicznej.
3. Utrzymywanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, uŜytkowanych przez gminne
jednostki organizacyjne naleŜy do obowiązków kierowników tych jednostek.
4. W odniesieniu do pozostałych terenów obowiązek utrzymania czystości i porządku naleŜy do
Gminy Słubice . Realizacja tego obowiązku polega na :
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1) działaniach mających na celu likwidację składowania odpadów w miejscach do tego
nie przeznaczonych,
2) rozmieszczeniu koszy ulicznych w rejonach intensywnego ruchu pieszego,
3) ustawieniu przenośnych kabin WC lub budowie odpowiedniej ilości szaletów
publicznych i ich utrzymanie.
Rozdział III
Zasady wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych.
§17.Wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych dokonują jednostki organizacyjne
gminy lub podmioty gospodarcze, posiadające zezwolenie Burmistrza Gminy Słubice wydane w formie
decyzji.
1. Zezwolenie moŜe być wydane na wniosek przedsiębiorcy, osoby, podmiotu, który posiada
środki techniczne odpowiednie do prowadzenia działalności.
2. Burmistrz Gminy Słubice moŜe odmówić wydania zezwolenia o którym mowa w § 3 ust. 8
jeŜeli zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami płynnymi:
a. jest niezgodny z wymogami ustawy i przepisami odrębnymi,
b. mógłby spowodować zagroŜenie dla środowiska lub Ŝycia i zdrowia ludzi, jest
niezgodny z gminnym planem gospodarki odpadami,
c. wywóz odpadów następuje do miejsca wskazanego niniejszym Regulaminem lub do
miejsca wyznaczonego przez Burmistrza Gminy Słubice.
3. Wywóz odpadów odbywa się środkami transportu, specjalnie do tego celu przeznaczonymi
i zapewniającymi ochronę środowiska przed zanieczyszczeniem.
4. Zanieczyszczenia powstające podczas wywozu odpadów usuwa wywoŜący odpady.
5. Warunki wywozu odpadów ustala właściciel nieruchomości i wywoŜący.
6. Właściciel nieruchomości zamierzający wywozić nieczystości ciekłe z terenu własnej
nieruchomości musi spełnić wymagania określone w § 17 pkt 1 oraz posiadać stosowne
zezwolenie Burmistrza Gminy Słubice.
7. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości posiada odpady inne niŜ określone w niniejszym
regulaminie (niebezpieczne) wywoŜący odpady moŜe odmówić ich wywiezienia.
8. Wywóz padłych zwierząt i innych niebezpiecznych odpadów następuje wyłączenie przez
uprawnione i wyspecjalizowane do tego celu jednostki na warunkach uzgodnionych
z właściwymi słuŜbami sanitarnymi i ochrony środowiska.
9. PrzywoŜenie odpadów na teren Gminy Słubice spoza jej terenu moŜe nastąpić wyłącznie za
zgodą Burmistrza Gminy Słubice. Decyzja Burmistrza wymaga zatwierdzenia na najbliŜszej
sesji Rady Miejskiej w Słubicach.
10. Wywóz organicznych nieczystości płynnych (gnojowicy) z terenu gospodarstw rolnych na
uŜytki rolne winien odbywać się zgodnie z zasadami, określonymi w ustawie o nawoŜeniu.
§18.Właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić koszty wywozu i utylizacji odpadów
komunalnych.
1. Jednostka lub osoba dokonująca utylizacji, wywozu nieczystości komunalnych lub
nieczystości ciekłych z nieruchomości, połoŜonych na terenie Gminy Słubice winna wydawać
właścicielom tych nieruchomości rachunek potwierdzający wykonanie takiej usługi.
2. Zakład Usług Wodno-Ściekowych spółka z o.o. ustala ceny za wywóz i utylizację nieczystości
ciekłych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Słubicach,
3. Rada Miejska w Słubicach ustala w drodze uchwały górne stawki opłat, ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za usługi opisane w § 18.
4. Strony umowy dotyczącej wywozu odpadów mogą uzgodnić inny koszt wywozu odpadów
komunalnych.
§19.
1. .Zobowiązuje się wytwarzających odpady, zarówno osoby fizyczne jak i jednostki
organizacyjne, do selektywnej zbiórki odpadów.
2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do wystawiania odpadów wielogabarytowych tylko
w czwartki.
3. Zobowiązuje się podmioty gospodarcze do wywozu odpadów wielogabarytowych w piątki.
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§ 20. Celem zapewnienia warunków organizacyjnych do selektywnej zbiórki odpadów zobowiązuje
się jednostki prowadzące wywóz odpadów komunalnych do systematycznego wyposaŜenia
nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów.
Rozdział IV.
Zasady utrzymania zwierząt
§ 21.
1. Zabrania się prowadzenia hodowli zwierząt domowych w warunkach niezgodnych
i sprzecznych z ustawą o ochronie zwierząt.
2. Zabrania się właścicielom zwierząt domowych ich hodowli i utrzymywania w sposób uciąŜliwy
dla otoczenia i naruszający wymagania ochrony sanitarnej.
3. Nakazuje się utrzymywanie zwierząt gospodarskich i ptactwa domowego w granicach
nieruchomości. NaleŜy uniemoŜliwić wydostanie się poza nieruchomość wymienionych
zwierząt.
4. Właścicielom psów zabrania się :
1) wypuszczania psów wolno bez dozoru poza teren nieruchomości,
2) wyprowadzania psów poza teren nieruchomości bez smyczy, a psów
niebezpiecznych bez kagańca.
5. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości naleŜycie
ogrodzonej, w sposób uniemoŜliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich.
6. Zwolnienie psa ze smyczy, ale w nałoŜonym kagańcu jest dozwolone jedynie w miejscach
mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacjach, gdy posiadacz psa ma moŜliwość
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
7. Właściciele psów ras uznanych za agresywne, wymienionych w ustawie o ochronie
zwierząt, zobowiązani są uzyskać zezwolenie Burmistrza Gminy Słubice na ich
utrzymywanie. Psy takich ras mogą być wyprowadzane przez osoby dorosłe.
8. Nakazuje się właścicielom psów stałe posiadanie przy sobie dokumentów, zezwalających na
utrzymywanie psów ras uznanych za agresywne.
9. Do obowiązków właścicieli psów naleŜy :
1) natychmiastowe uprzątnięcie zanieczyszczeń dokonanych przez ich psy,
2) prowadzenie stałego i skutecznego dozoru nad psami i innymi zwierzętami,
3) umieszczenia w widocznym miejscu przy wejściu na teren nieruchomości tablicy
ostrzegawczej „ UWAGA ! ZŁY PIES ! ‘’ lub o podobnej treści .
10. Właścicielom psów zabrania się wprowadzania psów w miejsca zabaw dzieci ( place, boiska,
skwery itp. ) oraz szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu, w którym pies moŜe stać się
niebezpieczny dla człowieka lub innego zwierzęcia.
11. Posiadacze psów są zobowiązani stworzyć takie warunki, aby psy nie zagraŜały osobom
trzecim i nie stanowiły dla nich uciąŜliwości, w szczególności dotyczy to właścicieli
nieruchomości przylegających do innych nieruchomości, chodników i miejsc uczęszczanych
przez osoby trzecie.
12. W razie utraty psa w wyniku jego śmierci, sprzedaŜy lub innej przyczyny jego właściciel
zobowiązany jest natychmiast zgłosić ten fakt celem wykreślenia psa z rejestru.
13. Za wszelkie szkody wyrządzone przez psa odpowiedzialność ponosi właściciel.
14. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawione co najmniej 10m od granic nieruchomości,
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania
z nieruchomości sąsiednich.
§ 22.
1. Właściciele psów starszych niŜ trzy miesiące zobowiązani są do zgłoszenia ich do ewidencji
w Urzędzie Miejskim w Słubicach oraz ich oznakowania.
2. Właściciele psów zobowiązani są do płacenia podatku od posiadania psów
i systematycznego ich szczepienia przeciw wściekliźnie.
3. Właściciele psów zobowiązani są na Ŝądanie upowaŜnionych osób okazywać dowody
szczepienia psów i opłacania podatku.
4. Psy bez opieki uznane będą za bezpańskie i podlegają przewiezieniu do schroniska dla
zwierząt, skąd mogą zostać wykupione przez właściciela.
5. Właściciel zobowiązany jest do poniesienia kosztów przewiezienia psa.
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Rozdział V
Przepisy końcowe
§ 23.
1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego regulaminu pełnią :
StraŜ Miejska ,Policja, słuŜby sanitarne, wyznaczeni pracownicy Urzędu Miejskiego
w Słubicach , kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych , zarządcy nieruchomości.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie lub dokonuje naruszeń
zakazów określonych w regulaminie podlega karze grzywny.
3. Kto prowadzi działalność określoną w § 3 ust. 8 bez wymaganego zezwolenia wydanego
przez Burmistrza Gminy Słubice lub kto nie przestrzega warunków działalności, określonych
w udzielonym zezwoleniu podlega karze grzywny, a zezwolenie moŜe zostać mu cofnięte bez
odszkodowania
§ 24.Niniejszy regulamin zgodny jest z załoŜeniami Planu Gospodarki Odpadami dla
Słubice na lata 2004 – 2007

Gminy

§ 25. W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem stosuje się ustawy : o utrzymywaniu
czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o odpadach, prawo ochrony środowiska,
kodeksu wykroczeń.
Komentarz [UMS1]:

§ 26 . Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Słubice.
§ 27.
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
2. Z dniem wejścia w Ŝycie uchwały traci moc uchwała NrXLI/257/97 Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 23 maja 1997r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości,
porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy.
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UZASADNIENIE

Art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach

(Dz. U. Nr 132, poz. 622) nałoŜył na gminy obowiązek określenia szczegółowych zasad

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy zawartych w regulaminie utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Słubice . Regulamin powinien ustalić m.in.:
-

obowiązki

związane

z

utrzymaniem

porządku

i

czystości

na

terenach

przeznaczonych do uŜytku publicznego oraz na tereniach nieruchomości;
-

rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych zarówno na terenie nieruchomości i na obszarze przestrzeni
publicznej;

-

częstotliwości

i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości

ciekłych ;
-

inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;

-

obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe :

-

wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach;

-

wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminach jej
przeprowadzenia.

Ponadto, zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o
odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458), rada gminy
zobowiązana jest uchwalić nowy regulamin, uwzględniając wymogi określone przez ustawodawcę.
Przedkładam do akceptacji regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie w Słubicach
.

sporządziła : Jolanta Machcińska
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