
Załącznik do Uchwały Nr XXXII/360/2018 

Rady Gminy Cewice 

z dnia 8 maja 2018 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA T E R E N I E GMINY CEWICE 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§1-
1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cewice 

dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów 
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

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

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., 

2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r., 

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r., 

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
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Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§2 . 

1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem prowadzenia selektywnego 
zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorcy 
odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) papieru i tektury, 

2) tworzyw sztucznych, 

3) metali, 

4) opakowań wielomateriałowych, 

5) szkła, 

6) komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

7) popiołu z palenisk domowych, 

8) przeterminowanych leków, 

9) chemikaliów 

10) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe, 

11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, 

14) zużytych opon, 

15) zmieszanych odpadów komunalnych, z wyłączeniem odpadów pkt. 1-14. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwilą ich 
powstania, uprzednio poddając je segregacji. 

4. Odpady wymienione w ust. 2 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 
odpadów zbieranych selektywnie, z zastrzeżeniem, że odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowania 
wielomateriałowe będą gromadzone i odbierane razem. 

5. W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania objętościowo więcej niż 
20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 - 14 uznaje się, że 
selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona. 

6. Przeterminowane leki - należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 
pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

7. Chemikalia - w szczególności farby, lakiery, środki ochrony roślin należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe - należy umieszczać w przeznaczonych 
do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświaty oraz na terenie 
Urzędu Gminy w Cewicach. Zużyte baterie i akumulatory można dostarczać do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

9. Akumulatory przemysłowe i samochodowe - należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych 
prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę. 

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub wystawiać do odbioru w terminach wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów 
komunalnych. 
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11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe - należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub wystawiać do odbioru w terminach wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów 
komunalnych. 

12. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - należy przekazywać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

13. Zużyte opony - należy pozostawić w punktach wymiany opon lub dostarczyć do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

14. Komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - należy 
przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub wystawiać do odbioru w terminach 
wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych. 

W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się kompostowanie komunalnych odpadów zielonych ulegających 
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

W zabudowie wielorodzinnej komunalne odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której one powstały w workach lub 
w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. 

15. Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - należy gromadzić w przeznaczonych do tego 
celu pojemnikach lub w workach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu 
i wystawiać do odbioru w terminach wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych lub 
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi należy umieszczać wyżej 
wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach 
zlokalizowanych na terenie tych nieruchomości. 

16. Szkło- należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach bezpośrednio na 
terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i wystawiać do odbioru w terminach wyznaczonych 
w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, szkło należy umieszczać 
w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie tych 
nieruchomości. 

17. Popiół z palenisk domowych- należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub 
w workach bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i wystawiać do odbioru 
w terminach wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych lub dostarczać do punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, popiół z palenisk domowych 
należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na 
terenie tych nieruchomości. 

18. Papier i tektura - należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub w workach 
bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu i wystawiać do odbioru w terminach 
wyznaczonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych lub dostarczać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, papier i tekturę należy 
umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie 
tych nieruchomości. 

§3 . 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek do niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części ich nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego oraz z chodników położonych 
wzdłuż należącej do nich nieruchomości. 

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 
niepowodujące zakłóceń pieszych i pojazdów. 
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§4 . 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem 

niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 
bezodpływowego, dokonania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy 
użyciu środków ulegających biodegradacji, a mycie dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych, naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw (np. wymiana kół, świec 
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, itp.). 

3. Naprawa pojazdów samochodowych nie może stwarzać uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 
nieruchomości. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§5. 
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz w miejscach publicznych: 

1) pojemnik na odpady o pojemności 60 L; 

2) pojemniki na odpady o pojemności HOL - 120 L; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

5) pojemniki na odpady o pojemności 2500 L; 

6) kontenery o pojemności od 1 m 3 do 10 m 3; 

7) worek na gruz budowlany do 1 m 3 

8) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3; 

9) kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 L; muszą być trwałe (betonowe, metalowe, lub z tworzyw 
sztucznych) 

10) pojemniki, w tym worki o pojemności od 60 L do 120 L oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do 
każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na: 

a) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 

b) szkło, 

c) komunalne odpady zielone ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

d) popiół z palenisk domowych 

e) papier i tektura 

§6. 

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do 
gromadzenia odpadów komunalnych. 

2. Pojemnik, o którym mowa w ust. 1, należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są 
odpady, w granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym, posiadającym równą 
i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu. 
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3. W zabudowie jednorodzinnej pojemnik należy do wywiezienia wystawić tak, aby nie powodować 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich. W zabudowie wielorodzinnej 
w dniu odbioru należy zapewnić dojazd pojazdem odbierającym odpady do miejsc przeznaczonych do 
gromadzenia odpadów komunalnych. 

4. Pojemnik powinien być utrzymany w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą 
kontrolę jego szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez jego dezynfekcje 
i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku. 

5. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne śniegu, lodu, 
gorącego popiołu, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych. 

6. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają 
obowiązek: 

1) ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady, 

2) ich opróżnianie co najmniej raz w miesiącu. 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy wytwórca odpadów w deklaracji wskaże selektywne 
zbieranie odpadów komunalnych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

do 2 osób - w rozmiarze 60 L; 

powyżej 2 osób - w rozmiarze co najmniej HOL - 120 L, 

2) w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

do 2 osób - w rozmiarze 60 L, 

powyżej 2 osób - w rozmiarze co najmniej HOL - 120 L. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, gdy wytwórca odpadów w deklaracji wskaże 
niesegregowane (zmieszane) zbieranie odpadów komunalnych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

do 2 osób - w rozmiarze 110-120 L, 

do 4 osób - w rozmiarze 240 L, 

od 5 do 9 osób - w rozmiarze do 2 x 240 L, 

od 10 do 15 osób - w rozmiarze 1100 L, 

od 16 do 20 osób - w rozmiarze 2 x 1100 L, 

od 21 osób do 35 osób - w rozmiarze 4 x 1100 L, 

powyżej 35 osób - w rozmiarze 6 x 1100 L. 

§7. 

do 2 osób - w rozmiarze 110-120 L; 

do 4 osób - w rozmiarze 240 L, 

powyżej 4 osób - w rozmiarze 2 x 240 L, 

2) w zabudowie wielorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 
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Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§8-
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: 

1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych 
usytuowanych w wyznaczonym na ten cel miejscu, 

2) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego pojemników do gromadzenia odpadów, 

3) zapewnienia czystości i porządku wokół miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 

4) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez umieszczenie 
ich w pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

3. W dniu odbierania tych odpadów, właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w szczególności poprzez ich wystawienie umożliwiające 
swobodny do nich dojazd (w zabudowie jednorodzinnej) lub zapewnienie dojazdu pojazdem odbierającym odpady 
do miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych (w zabudowie wielorodzinnej). 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na miesiąc zgodnie z harmonogramem. 

5. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki selektywnie zgromadzonej makulatury, papieru i tektury raz na 
4 miesiące zgodnie z harmonogramem. 

6. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki selektywnie zgromadzonego szkła co najmniej raz na miesiąc. 

7. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki selektywnie zgromadzonych tworzyw sztucznych, metali 
i opakowań wielomateriałowych co 4 tygodnie. 

8. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki popiołu z palenisk domowych: w okresie od 01 maja do 
30 września- dwukrotnie, w okresie od 01 października do 30 kwietnia- co 4 tygodnie. 

9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów co najmniej dwa razy w roku. 

10. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się wywóz tych odpadów co najmniej cztery razy w roku. 

11. Odbiór komunalnych odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 
następować będzie: dwa razy w miesiącu. 

12. Odpady selektywnie zebrane poza terminami ustalonymi w harmonogramie wywozu odpadów można 
dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

§9. 

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru 
działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. 
Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Cewicach 
http://www.bip.cewice.pl 

www.bip.cewice.pl 

oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Cewicach. 
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§10. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, 
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta 
Gminy Cewice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do stacji zlewnej. 

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych obowiązani są 
do usuwania osadów z osadników w sposób systematyczny i przekazują je do stacji zlewnej. 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§11. 
1. Właściciele nieruchomości będą podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych 

odpadów, w szczególności poprzez: 

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, zwłaszcza płóciennych, do codziennych zakupów, 

2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na przydomowym terenie, 

3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych, 

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

5) zgniatanie butelek plastikowych przed wrzuceniem do pojemnika, 

6) zgniatanie opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika, 

7) oddawanie zbędnej, przydatnej do dalszego użytkowania odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie 
jej do pojemników na odzież. 

2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów recyklingu poszczególnych frakcji 
odpadów: 

1) 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, 
szkło, 

2) 70% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. 

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów 
komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 
35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. 

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 

§12. 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane są do zastosowania środków ostrożności 
zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed zagrożeniami lub uciążliwościami dla innych osób. Ponoszą też 
pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt na terenach publicznych i usuwanie zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta. 

§13. 

1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej 
na terenie ogrodzonej posesji, na której utrzymywany jest pies mogący stanowić zagrożenie dla zdrowia lub 
życia ludzi, 
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b) na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy, natomiast psy należące do 
rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzone tylko na smyczy i w kagańcu, 

c) osoby utrzymujące psy zobowiązane są do usuwania nieczystości pozostawionych przez ich psy z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi 
zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne 
wydostanie się z niego, 

b) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do utrzymania tych zwierząt w sposób 
nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach, 

c) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 
te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, 
w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, trawników. 

2. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 
przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§14. 

1. Zwierzęta gospodarskie nie powinny przebywać poza terenem zagród gospodarskich, z wyjątkiem miejsc 
specjalnie dla nich przeznaczonych np.: łąki, pastwiska, stawy hodowlane. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na prywatnych 
posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego, 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasów, odorów, 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach 
publicznych. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§15. 

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym obszarze Gminy Cewice. 

2. Deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 
15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 
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Uzasadnienie 

W dniu 1 lipca 2017 r. weszła wżycie ustawa z dnia 13 września 1996 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( DZ. U. z2017r. poz. 1289zpóźn. zm.) 
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej 
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowania wielomateriałowe oraz 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych. 

Projekt uchwały został sporządzony również związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016r., w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 

§ 4 1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym 
tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru 
niebieskiego oznaczonym napisem "Papier". 

§ 3. Selektywnie zbiera się : 

1) papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. 

Z uwagi na fakt, iż w/w zmiana wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 r., istnieje konieczność podjęcia przez 
Radę Gminy w Cewicach nowej uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
ponieważ dotychczas obowiązująca uchwała Nr XVI/169/2016 Rady Gminy Cewice z dnia 23 czerwca 2016 r. 
podjęta na mocy art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach traci moc dnia 30 czerwca 
2018 r. 
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