Załącznik
do uchwały Nr XXXV/177/13
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 15 marca 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY IŁŻA
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4 ust. 2, określa
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża dotyczące:
1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych
przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon,
a także odpadów zielonych,
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 z 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.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania,
a odbierający do odbierania następujących rodzajów odpadów :
1) odpady surowcowe, w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe
(opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, tak że nie można ich
rozdzielić w sposób ręczny lub przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych),
2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale,
3) opakowania szklane,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe (odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach),
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyte opony,
9) odpady zielone (stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące
z pielęgnacji zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących
z oczyszczania ulic i placów),
10) odpady budowlane i rozbiórkowe,
11) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwanej komunalnymi,
2. Zabrania się mieszania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 od pkt. 1 do
pkt. 10 ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
3. Dopuszcza się aby odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 3 gromadzić
w ogólnodostępnych pojemnikach do selektywnej zbiórki z zachowaniem
odpowiedniego oznakowania z podziałem na poszczególne frakcje:
− odpady surowcowe (papier, tektura i opakowania wielomateriałowe) w kolorze
niebieskim,

− opakowania z tworzyw sztucznych i metali w kolorze żółtym,
− opakowania szklane w kolorze zielonym.
4. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i
gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
5. Odpady określone w ust. 1 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale
IV.
6. Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk
posiadaczowi, takie jak: odpady złomu metali, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne
itp. właściciele mogą dostarczać samodzielne i na własny koszt do punktów skupu
zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.
§3
1. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy
zabrudzeniu, należy przed złożeniem do pojemnika umyć.
2. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując
oddzielnie lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały
zmniejszoną objętość.
3. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść
przed złożeniem do pojemnika.
4. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki
sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.
§4
1.Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników (przy czym za taki chodnik
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.)) mają
obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich
w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich
zabranie przez gminę.

§5
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić pod
warunkiem, że ścieki z mycia są odprowadzane przez osadnik i separator oleju do
kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych.
2. Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzone
w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleb oraz
uciążliwości dla sąsiadów.
§6
Zabrania się wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia
nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów
itp.
§7
Właściciele i zarządcy nieruchomości publicznie dostępnych, na których zlokalizowane
są piaskownice zobowiązani są do wymiany piasku przynajmniej raz w roku w trakcie
trwania sezonu letniego oraz w razie potrzeby.
§8
W czasie imprez o charakterze publicznym należy:
1) zapewnić odpowiednią ilość koszy i kontenerów na odpady, w tym do
selektywnej zbiórki na własny koszt,
2) uporządkować teren, na którym odbywa się impreza, niezwłocznie po jej
zakończeniu,
3) zapewnić odpowiednią ilość sanitariatów.
ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§9
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia w odpowiednie pojemniki
służące do gromadzenia odpadów komunalnych, a w przypadku workowego systemu
zbiórki odpadów zobowiązani są do używania worków o właściwościach określonych
w Regulaminie.

§ 10
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l ,
2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l, 2200 l,
3) kontenery KP 5, KP 7,
4) worki o pojemności 120 l – wyłącznie dla odpadów opakowaniowych, odpadów
z tworzyw sztucznych i metali i opakowań szklanych,
5) kosze uliczne o pojemności 35 l, 40 l, 45 l, 50 l, 60 l, 120 l.
2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l lub 240 l powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania,
2) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
3) być wyposażony w kółka,
4) posiadać szczelną zamykaną klapę,
5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
6) posiadać nadruk/oznaczenie określające jakie odpady w nich umieszczać.
3. Pojemniki z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l, 2200 l powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania,
2) posiadać szczelną zamykaną klapę,
3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
4) być wyposażony w kółka,
4. Kontenery KP 5, KP 7 powinny:
1) być kompletne i zdatne do użytkowania,
2) posiadać szczelnie zamykające się klapy,
3) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo-bramowego,
5. Worki powinny:
1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie i rozciąganie,

2) posiadać mocny i trwały zgrzew,
3) być wykonane z surowca LDPE,
4) dla odpadów opakowaniowych być w kolorze niebieskim,
5) dla opakowań z tworzyw sztucznych i metali być w kolorze żółtym,
6) dla opakowań szklanych być w kolorze zielonym,
7) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.
6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady są
wytwarzane, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych
indywidualnych potrzeb:
1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej, jednak,
co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal,
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak,
co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt,
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
8) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali, domów opieki 20 l na jedno łóżko,
9) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od
października każdego roku i 5 l poza tym okresem,

kwietnia do

10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika na odpady 120 l.

§ 11

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
1) do 4 osób – o pojemności 120 l,
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – o pojemności 240 l lub 2 x 120 l,
3) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – o pojemności 360 l lub 3 x 120 l,
4) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 480 l, lub 4 x 120 l lub
2 x 240 l.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych zbieranych selektywnie dla właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
1) odpady surowcowe, w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe
o pojemności 120 l,

–

2) opakowania z tworzyw sztucznych i metali – o pojemności 120 l,
3) opakowania szklane – o pojemności 120 l.
§ 12
1. Na nieruchomościach, na których znajdują się budynki, w których znajdują się więcej
niż 2 mieszkania (zabudowa wielorodzinna) dopuszcza się, aby odpady zmieszane
zbierać w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7 przy
czym: na jednego mieszkańca powinno przypadać co najmniej 30 l pojemności
pojemników na zmieszane odpady.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych zbieranych selektywnie dla właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:
1) odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe
o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7,

–

2) opakowania z tworzyw sztucznych i metali - o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200
l, KP 5, KP 7,
3) opakowania szklane – o pojemności 120 l. 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7.

§ 13

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób
nieselektywny odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie na drogach publicznych:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej rozmieszcza się kosze
o pojemności 35 l,
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli
jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,
3) kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach
komunikacyjnych powinny być:
a) rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich
wszystkich użytkowników w/w terenów,
b) ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych
oraz umożliwiać ich swobodne opróżnianie,
c) rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu
ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób.
§ 14
Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów
przed ich odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymać pojemniki w stanie
czystości zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej (mycie i dezynfekcja);
2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych
zapachów;
3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony elementów,
np. pokrywy;
4) pojemniki na odpady winny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu
widocznym, na utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się
na niej wody, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie powodujący
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości;
5) miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez
ich zamiatanie i uprzątanie.
§ 15
Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia
odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze
zm.).

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 16
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się
poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odbieranie ich przez
odbierającego odpady.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do
pojemników i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki
o pojemności 120 l, 240 l i worki z odpadami powinny zostać wystawione do drogi
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości
i osób trzecich.
4. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
następujących odpadów powstających w gospodarstwach domowych:
1) odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe,
2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale,
3) opakowania szklane,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła,
6) przeterminowane leki i chemikalia,
7) zużyte baterie i akumulatory,
8) zużyte opony
9) odpady zielone,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem warunków określonych w ust. 7,
11) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych.
5. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulęgających biodegradacji (odpady zielone
i odpady kuchenne) w obrębie własnej nieruchomości.
6. Właściciel nieruchomości w każdym czasie może zgłosić dodatkową usługę transportu
odpadów zielonych, gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu,
zużytych opon oraz odpadów niebezpiecznych do przedsiębiorcy świadczącego usługi
w zakresie odbioru odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru i odpłatności.

7. Odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem papy pokryciowej i wyrobów
zawierających azbest) – odebrane wyłącznie będą wtedy, kiedy powstaną w wyniku
prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia
zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji będą
odbierane za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z podmiotem uprawnionym.
§ 17
Ustala się n/w
nieruchomości:

częstotliwości

odbioru

odpadów

komunalnych

z

terenu

1) odpady komunalne zmieszane :
a) z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej - nie rzadziej niż trzy razy
w tygodniu,
c) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej – nie rzadziej niż trzy
razy w tygodniu;
2) odpady segregowane:
a) papier i tektura nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) szkło białe i kolorowe nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) tworzywa sztuczne nie rzadziej niż raz na miesiąc,
d) metale nie rzadziej niż raz na miesiąc,
e) opakowania wielomateriałowe nie rzadziej raz na miesiąc,
f) przeterminowane leki należy oddawać do pojemników będących własnością gminy
zlokalizowanych w aptekach tj. Oś. Staszica 10, ul. Kochanowskiego lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
g) chemikalia, zużycie baterie i akumulatory nie rzadziej niż raz na rok,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż raz na rok,
i) meble i odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż raz na rok,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe nie rzadziej niż raz na rok,
k) zużyte opony nie rzadziej niż raz na rok,

l) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone pochodzące z pielęgnacji
terenów zielonych:
- z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące, po uzgodnieniu zarządcą nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada
każdego roku,
- zabudowa jednorodzinna w gminie nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od
kwietnia do listopada każdego roku.
§ 18
Ustala się nw. częstotliwość odbioru odpadów z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) z koszy ulicznych - zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej

niż raz w tygodniu,
2) z placu targowego – na zgłoszenie prowadzącego targowisko,
3) z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy,
4) z punktów handlowych i usługowych – na zgłoszenie właściciela

nieruchomości.
§ 19
1. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości dostarcza właścicielowi
nieruchomości przedsiębiorca odbierający odpady.
2. Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych zatwierdza Urząd
Miejski w Iłży.
§ 20
1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia
właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał
umowę.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ za zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego
przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.
ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21
Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania
odpadów na terenie gminy, są zobowiązani do przekazania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów
komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej
dla Regionu Radomskiego, w którym znajduje się Gmina Iłża, zgodnie z uchwałą Nr
212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania Wojewódzkiego
Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat
2018 – 2023.
ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 22
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością
dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 23
Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyposażenie psa w obrożę lub w kaganiec, a w przypadku ras uznawanych za
agresywne – w kaganiec,
b) prowadzenie psa na uwięzi,
c) coroczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt (Dz. U. z 2006 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), która nakłada obowiązek
szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz
sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym
szczepieniu,
d) uzyskanie zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U.
Nr 77, poz. 687).
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów– przewodników,
c) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady
gminy;
d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono
psów ras uznanych za agresywne;
e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach
zielonych, itp.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu
rozkładowi torbach, mogą być deponowane w urządzeniach do zbierania
odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psówprzewodników;
3) postanowienia pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.

ROZDZIAŁ VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 24
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego jako takie.
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy w szczególności zwartych
terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje
użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli

zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.),
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej
skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której
jest prowadzona.
4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–2 dopuszczalne są tylko
w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem
utrzymania rodziny.
5. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolnej, zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką,
w sposób przewidziany dla ścieków,
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii
rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie płaskim, tak by ścieki nie
mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest
hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną
przez podmiot uprawniony,
5) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej
10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące
i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli
nieruchomości sąsiednich.

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 25
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie
gryzoni lub insektów.
2. Deratyzację lub dezynsekcję na terenach wiat śmieciowych, zsypów i pomieszczeń
zsypowych, korytarzy piwnicznych w budynkach wielorodzinnych, węzłów cieplnych,
przyłączy wodociągowych, należy przeprowadzać prewencyjnie co najmniej raz w roku
w drugiej połowie października oraz na polecenie właściwych organów przy użyciu
środków gryzoniobójczych dopuszczonych do obrotu handlowego poprzez Ministra
Zdrowia.
3. Zobowiązuje się administratorów składowisk odpadów, obiektów oczyszczalni
ścieków itp. do przeprowadzania deratyzacji na terenie użytkowej nieruchomości, co
najmniej dwa razy w roku oraz na polecenie właściwych organów.

4.Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zapewnienie zbiórki i unieszkodliwienia
padłych gryzoni wraz z resztkami trucizn.
§ 26
W okresie przeprowadzania deratyzacji lub dezynsekcji należy zachować szczególną
ostrożność w obrębie miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie i insekty.
Miejsca te powinny być oznakowane i oznaczone napisem „Uwaga trucizna” lub
o podobnej treści.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 27
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
powierza się Burmistrzowi Iłży.
2. Urząd Miejski w Iłży będzie inicjował działania, jak również popierał inicjatywy
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego i estetycznego gminy.

