UCHWAŁA NR 244/XXVIII/2013
RADY MIEJSKIEJ W NAROLU
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Narol.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania porządku i czystości w gminie Narol 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 rozmieszczenia 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 terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy
o odpadach, a więc odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających
w gospodarstwach domowych;
2) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 2 pkt 8b ustawy o odpadach,
a więc stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzace z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni,
z wyjątkiem odpadów pochodzacych z czyszczenia ulic i placów;
3) opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się przez to opakowania wielomateriałowe w rozumieniu art.
2 pkt 7a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej, a więc opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów,
tak że nie można ich rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych;
4) segregacji odpadów na terenie nieruchomości - rozumie się przez to również takie gromadzenie odpadów,
kiedy w czasie odbioru odpadów z terenu nieruchomosci, nie są przekazywane odpady segregowane, a w
odpadach zmieszanych nie występują odpady, które powinny być umieszczane w pojemnikach (workach) na
segregację;
5) segregacji odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkałych w odniesieniu do działalności gastronomicznej
oraz punktów żywienia zbiorowego (restauracje, bary, stołówki szkolne) - rozumie się również segregację
odpadów zmieszanych na:
a) frakcję mokrą - gdzie razem z odpadami zmieszanymi gromadzone są: odpady kuchenne, pozostałości
pożywienia, odpady ulegające biodegradacji lub inne o dużej zawartości substancji płynnych (wody);
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b) frakcję suchą - gdzie gromadzone są odpady zmieszane, które w swym składzie nie zawierają składowych
wymienionych w literze a);
6) odpadach remontowo - budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady, które są posegregowane
(np. oddzielnie gruz, oddzielnie otwory drzwiowe i okienne, oddzielnie elementy sanitariatów itp.).
7) mieszkańcu - należy przez to rozumieć osobę, która jest mieszkańcem danej nieruchomości, jeżeli zazwyczaj
spędza w niej czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych
z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub
pielgrzymkami religijnymi (definicja z art. 2 d Rozporządzenia WE nr 763/2008 z 9.07.2008 r. w sprawie
spisów powszechnych ludności i mieszkań Dz. U. U. E. L08.218.14);
8) pojemnikach - należy przez to rozumieć metalowe lub z tworzywa sztucznego pojemniki na odpady oraz worki
foliowe.
Rozdział 2.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez
wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 4. Każda nieruchomość, w tym nieruchomość niezamieszkała, na której wytwarzane są odpady komunalne
jest miejscem selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji
odpadów: szkło, papier, tworzywa sztuczne, metale, odpady zielone, opakowania wielomateriałowe,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zużyte opony, tekstylia, opakowania po środkach ochrony roślin,
świetlówki, żarówki i inne źródła światła, popiół z domowych palenisk, gałęzie z przeciętych drzew i krzewów (z
wyłączeniem upraw leśnych).
§ 6. Zaleca się kompostowanie i wykorzystywanie odpadów zielonych oraz kuchennych we własnym zakresie,
pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. Odpady pochodzące z przeciętych lub
ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach.
§ 7. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe muszą być gromadzone oddzielnie ze względu na rodzaj
materiału z jakiego zostały wykonane.
§ 8. Zmieszane odpady komunalne pozostałe po selekcji odpadów, powinny być wolne od frakcji odpadów
wymienionych w § 5.
§ 9. Opróżnione opakowania, w miarę możliwości należy zgnieść, aby zmniejszyć objętość gromadzonych
odpadów.
§ 10. Worki z selektywnie zebranymi odpadami przed ich przekazaniem należy zawiązać, zabezpieczając
odpady przed ich rozsypaniem.
§ 11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie do uprzątnięcia po opadach: błoto, śnieg, lód
z powierzchni chodników położonych równolegle do pasa jezdnego, stanowiących wydzieloną część drogi
publicznej, która bezpośrednio graniczy z nieruchomością. Przepis ten nie dotyczy chodników, na których
dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie samochodów.
§ 12. Likwidowanie śliskości na chodnikach przyległych do granicy nieruchomości należy przeprowadzać przy
użyciu piasku lub mieszanki piasku i związku chemicznego stosowanego do likwidowania śliskości na
drogach; uprzątanie piasku z chodnika należy przeprowadzić po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
§ 13. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać przy stosowaniu detergentów
wyłącznie na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że użyte środki nie są
niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników
wodnych.
§ 14. Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na terenie nieruchomości
dozwolone są za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy gdy nie są uciążliwe dla sąsiadów, a powstające
odpady gromadzone są w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami.
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Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI I NA DROGACH PUBLICZNYCH
ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA
W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.
§ 15. Określa się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych:
1) pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego - minimum 120 litrów, (zalecane nie większe niż 240 litrów);
2) kosze uliczne - minimum 35 litrów (zalecane do 70 litrów);
3) pojemniki kontenerowe - minimum 1.100 litrów (nie zaleca się stosowania większych);
4) worki foliowe - minimum 60 litrów (zalecane nie większe niż 120 litrów).
§ 16. 1. Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone
w przystosowanych do odbioru odpadów pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego.
2. Odpady komunalne zmieszane mogą być również gromadzone w workach foliowych koloru CZARNEGO.
§ 17. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki foliowe, które powinny być
utrzymane w nastepującej kolorystyce:
1) szkło - worek foliowy koloru ZIELONEGO;
2) papier - worek foliowy koloru NIEBIESKIEGO;
3) tworzywa sztuczne, metale - worek foliowy koloru ŻÓŁTEGO;
4) odpady zielone - worek foliowy koloru BRĄZOWEGO.
§ 18. Mając na uwadze zróżnicowaną morfologię odpadów i ich odbiór, do zbierania popiołu z domowych
palenisk należy stosować worki o zwiększonej wytrzymałości.
§ 19. Określa się zasady rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:
1. na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
1) odległość między koszami rozstawionymi na chodnikach w ciągu ulic głównych w rynku nie może być większa
niż 150 m, natomiast przy pozostałych ulicach 300 m;
2) w parkach kosze powinny być ustawione przy ławkach oraz w ciągu chodnikowym w odległości nie większej
niż 100 m;
3) na przystankach kosze bez zadaszenia powinny być lokalizowane pod wiatą, natomiast zadaszone
w sąsiedztwie wiaty;
4) na obiektach rekreacyjnego wypoczynku (np. zbiorniki wodne, ścieżki dydaktyczne itp.) kosze powinny byc
zlokalizowane przy miejscach parkingowych oraz wzdłuż ciągów spacerowych w odległości od siebie
nie większej niż 300 m.
2. pojemniki ustawione na terenach cmentarzy powinny mieć pojemności nie większe niż 1100 litrów. Odpady
można gromadzić również w przeznaczonych do tego celu boksach.
§ 20. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych ustala się co najmniej następujące miesięczne normy
wytwarzania odpadów komunalnych:
1) dla szkół i przedszkoli - 3 litry na każdego ucznia, przedszkolaka i pracownika;
2) dla lokali handlowych - co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy na lokal;
3) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne;
4) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 litrowy;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych
i biurowych - jeden pojemnik 120 litrowy na każdych 10 pracowników;
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6) dla hoteli, pensjonatów, schronisk, domów opieki - 20 litrów na jedno łóżko.
§ 21. Ustala się następujące zasady doboru zbiorników bezodpływowych:
1. właściciele nieruchomości nie mający możliwości włączenia się do systemu kanalizacji sanitarnej,
zapewniają utrzymywanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wybudowanie i dostosowanie wielkości
zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale przebywających na jej terenie, w taki sposób by nie dopuścić do
jego przepełnienia.
2. do obliczania średniego zużycia wody w przypadku braku opomiarowania należy przyjąć normy zapisane
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm
zużycia wody.
§ 22. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1. właściciel nieruchomości we własnym zakresie wyposaża nieruchomość w pojemniki (w tym worki) do
gromadzenia odpadów, stając sie ich właścicielem;
2. właściciele pojemników mają obowiązek utrzymywać je w stanie czystości, zarówno na zewnątrz jak
i wewnątrz. Pojemnik po jego opróżnieniu powienien być umyty oraz nie powinien wydzielać nieprzyjemnych
zapachów;
3. pojemnik uszkodzony nie może być użytkowany;
4. okres użytkowania pojemnika określa producent. Pojemnik, który po tym okresie ulegnie ewentualnemu
uszkodzeniu podczas odbierania odpadu nie podlega odszkodowaniu;
5. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości poprzez ich sprzątanie;
6. właściciel pojemnika ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady lub za dodatkową
opłatą zlecać tę czynność odbierającemu odpady.
§ 23. Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz
zbiorników do gromadzenia nieczystości płynnych:
1. podczas usytuowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2. na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym,
dostępnym dla pracowników odbierających odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub
wystawiania ich przed posesję na utwardzony teren w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów;
3. szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia;
4. pojemniki w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinny być ustawione w miejscu
ogólnodostępnym umożliwiającym bezproblemowe ich opróżnianie.
§ 24. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

muszą

być

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ORAZ NIEZAMIESZKAŁYCH.
§ 25. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych:
1) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu (w okresie sezonu
letniego (lipiec i sierpień) dwa razy w miesiącu);
2) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny (szkła, papieru,
tworzyw sztucznych i metali, odpadów zielonych):
1) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu;
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2) z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu.
3. z terenu nieruchomości niezamieszkałych:
a) jeden raz w tygodniu;
b) w sezonie letnim (lipiec, sierpień) - dwa razy w tygodniu z placówek gastronomicznych oraz innych placówek
żywienia zbiorowego.
§ 26. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów z targowiska - jeden raz w tygodniu (do dwóch dni po
zakończeniu targu).
§ 27. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) opróżnienie pojemników ulicznych w miarę ich zapełniania i gromadzenie w miejscu do tego przeznaczonym
bez względu na termin ich odbioru;
2) odbiór nagromadzonych odpadów oraz opróżnianie pojemników jeden raz w tygodniu;
3) opróżnienie pojemników i odbiór odpadów z przystanków autobusowych na terenie gminy nie rzadziej niż
jeden raz w miesiącu.
§ 28. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu cmentarzy - w miarę
zapełnienia miejsca do gromadzania odpadów, jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.
§ 29. Częstotliwość pozbywania się odpadów ciekłych ze zbiorników bezodpływowych uzależniona jest od
jego zapełnienia, a właściciel nieruchomości nie może dopuścić do jego zupełnego zapełnienia, by nieczystości
nie wydostawały się na zewnątrz zbiornika. Ta zasada dotyczy również zbiorników przeznaczonych na
gromadzenie odpadu ciekłego powstających przy hodowli rolniczej.
§ 30. Przy okresowym zbieraniu zwiększonej ilości odpadów komunalnych na terenach niezamieszkałych (np.
akcja sprzątania świata), organizator takiej akcji z odpowiednim wyprzedzeniem ustala z odbierajacym odpady
termin i miejsce odbioru odpadów oraz sposób zbierania tych odpadów.
§ 31. Odpady komunalne zmieszane oraz odpady zebrane selektywnie, określone w § 17, tj. szkło, papier,
tworzywa sztuczne i metale, odpady zielone, należy umieścić w miejscu dostępnym dla pracowników
odbierających odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości lub wystawić przed posesję na utwardzony
teren w dniu odbioru - zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów.
§ 32. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy Narol lub punktu selektywnego
zbierania odpadów.
§ 33. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do
pojemników specjalistycznych ustawionych w placówkach użytku publicznego lub punktu selektywnego zbierania
odpadów.
§ 34. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktów sprzedaży sprzętu elektycznego
i elektronicznego lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów.
§ 35. Odpady inne niż określone w § 31 - § 34 należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów.
Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI.
§ 36. W celu osiągnięcia okreslonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami poziomów recyklingu,
wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości:
1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych;
2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania;
3) minimalizować ilość wytwarzanych odpadów;
4) przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym;
5) kompostować i wykorzystywać odpady zielone, kuchenne na terenie własnych nieruchomości.
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§ 37. 1. do przydomowych kompostowników nie wolno wrzucać odpadów, które nie ulegają rozkładowi i z
definicji nie są odpadem ulegającym biodegradacji;
2. do przydomowych bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne pochodzenia bytowego, zabrania się
wprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych lub odcieków z obornika i odwrotnie;
3. nadprodukcja artykułów żywnościowych typu warzywa i owoce nie jest z definicji odpadem i należy
zagospodarować go we własnym zakresie na terenie nieruchomości;
4. do sieci kanalizacji sanitarnej zabrania się wprowadzania wód drenażowych, opadowych zbieranych
z powierzchni dachu lub powierzchni brukowej;
5. należy w taki sposób zagospodarować odpady, by zminimalizować ilość odpadów kierowanych do
utylizowania na składowisku odpadów.
Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE.
§ 38. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
§ 39. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawianie ich bez dozoru;
2) utrzymujacy: gady, płazy, ptaki, owady lub inne zwierzęta egzotyczne w lokalach mieszkalnych lub
użytkowych są zobowiązani zabezpieczyć je przez wydostaniem się z klatki lub innego miejsca ich
przetrzymywania;
3) wyprowadzanie psa na terenach użytku publicznego na smyczy;
4) usuwanie i sprzątanie odchodów pozostawionych przez zwierzęta;
5) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów: handlowych, gastronomicznych, użytku publicznego, placów zabaw
itp. Przepisu tego nie stosuje się w odniesieniu do psów przewodników;
2. Zwolnienie psa z uwięzi na terenach zielonych jest możliwe w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
3. W odniesieniu do wszystkich zwierząt, właściciel ma obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki bytowe
tj. ocieplana buda, odpowiednio długi łańcuch w odniesieniu do psa by swobodnie mógł się poruszać, codzienne
wyżywienie i zapewnienie świeżej wody, stosowanie odpowiednich smyczy i uprzęży, by zwierzę nie odnosiło ran,
korzystanie z opieki i porady weterynarza itp.
Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ.
§ 40. Ustala się zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze Miasta i Gminy Narol, na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej:
1. dopuszcza się utrzymywanie i hodowlę zwierząt gospodarskich w obrębie nieruchomości wyposażonej
w odpowiednie pomieszczenia inwentarskie pd warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach prawa
budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno - sanitarnych;
2. utrzymujący zwierzęta obowiązany jest do zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania, tak by
nie powodować u nich urazów, uszkodzeń ciała i innych cierpień;
3. utrzymywanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, by nie pogarszała
warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczeń powietrza (odór),
gleby, wody oraz nie powodowała innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na
pobyt stały lub w sąsiedztwie;
4. zabronione jest znęcanie się lub niehumanitarne traktowanie zwierząt;
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5. zorganizowany wybieg dla zwierząt powinien być tak zabezpieczony, by zwierzęta nie mogły wydostać się
na zewnątrz;
6. odchody zwierząt i inne nieczystości pochodzące z utrzymania i chodowli, gromadzone poza
pomieszczeniami dla zwierząt powinny być tak magazynowane i okresowo dezynfakowane wapnem, by nie były
uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich;
7. pszczoły winny być trzymane w pniach (ulach) oddalonych od granic nieruchomości i terenów użyteczności
publicznej w odległości co najmniej 50 m.
8. zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:
a) wewnątrz mieszkań;
b) w pomieszczeniach nie zaprojektowanych i nie przeznaczonych do tego celu;
c) na parcelach obiektów uznanych za zabytkowe lub reprezentacyjne;
d) na terenach rekreacyjnych.
§ 41. 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 ORAZ TERMINY JEJ
PRZEPROWADZANIA
§ 42. Ustala się zasady zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych przez gryzonie:
1. właściciele nieruchomości zabudowy jednorodzinnej mają obowiązek realizacji deratyzacji na posesji
w przypadku stwierdzenia obecności gryzoni.
2. właściciele nieruchomości zabudowy budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania, co
najmniej jeden raz w roku deratyzacji na terenie nieruchomości, a w szczególności takich miejsc jak: węzły
ciepłownicze, przyłącza, korytarze i pomieszczenia piwniczne, wiaty śmietnikowe itp.
3. właściciele nieruchomości niezamieszkałych takich jak: zakłady produkcyjne, sklepy, zakłady usługowe itp.,
mają obowiązek wykładania trutek przez cały rok, zgodnie z zaleceniami przedstawicieli Państwowej Powiatowej
Inspekcji Sanitarnej.
§ 43. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stważającej zagrożenie sanitarne, Rada Miejska w Narolu
określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia, a informację tę poda do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty.
§ 44. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właściciela nieruchomości. W przypadku terenów
użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na gminie Narol.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Narol.
§ 46. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 47. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr 228/XXVI/2013 Rady Miejskiej
w Narolu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
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§ 48. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Narolu
Krzysztof Szawara
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