
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY OPATÓWEK 

 
(tekst ujednolicony przez Wydział Rolnictwa, Gospodarki Gruntami 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Opatówku) 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1.Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatówek 
dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 
a) prowadzenie w określonym przez Gminę Opatówek zakresie selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów komunalnych w tym powstających w gospodarstwach domowych: 
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i 
innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i 
rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin; 

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. 

 
Definicje 

 
§ 2.Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) właścicielach nieruchomości - należy rozumieć zgodnie z treścią art.2 ust.1 pkt.4 ustawy    
o czystości i porządku w gminach zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 - 5 ustawy to także 
współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne, osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością.**) 



2) odpady - zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o odpadach oznaczają każdą substancję lub 
przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy                   
o odpadach, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest 
obowiązany;**) 

3) odpady komunalne- odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach czyli 
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.**) 

4) frakcja „sucha” odpadów komunalnych- odpady komunalne, które mogą być poddane 
odzyskowi, w szczególności takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, szkło, 
metale; 
5) frakcja „mokra” odpadów komunalnych-pozostałe zmieszane odpady komunalne nie 
zawierające frakcji suchej odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych; 
6) odpady ulegające biodegradacji- odpady które ulegają rozkładowi przez mikroorganizmy 
w procesie tlenowym lub beztlenowym;**)  
7)odpady wielkogabarytowe - należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów 
komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki,               
ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych np. meble, wózki, rowery itp.; do 
odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów                 
i remontów; 
8) punkty selektywnego zbierania - należy to rozumieć w znaczeniu art.3 ust.2 pkt.6ustawy 
o czystości i porządku w gminach, z tym, że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne, 
punktem mobilnym jest także samochód, odbierające wyselekcjonowane odpady sprzed 
domów;  
9) odpadach opakowaniowych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art.3 ust.3 ustawy  
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych;**)  
10) odpadach budowlano-remontowych i rozbiórkowych - rozumie się przez to frakcję 
odpadów pochodzących z remontów, budów i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać 
pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji                             
budowlano - architektonicznej, których waga jednostkowa nie przekracza 50 kg; 
11) selektywna zbiórka- selektywna zbiórka w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach, 
czyli takie zbieranie odpadów komunalnych w ramach którego dany strumień odpadów 
obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami           
i takim samym charakterem obejmujące  co najmniej następujące frakcje odpadów :papieru, 
metalu tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 
ulegających biodegradacji.**) 

12) selektywna zbiórka odpadów u źródła - selektywne zbieranie odpadów komunalnych     
w miejscu ich powstawania: 
13) zbieranie odpadów - zgodnie z art.3 ust.3 pkt.23 ustawy o odpadach, rozumie się przez 
to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie                        
i magazynowanie odpadów, które ma na cel przygotowanie ich do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania;**) 

14) nieczystości ciekłe - nieczystości ciekłe w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych;**) 

15) zbiorniki bezodpływowe - zbiorniki bezodpływowe zgodnie z ustawą o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania**) 



16) odpady zielone - rozumie się przez to stanowiące części roślin odpady komunalne 
pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów 
pochodzących z czyszczenia ulic i placów**) 

17) podmiot odbierający odpady komunalne - podmiot prowadzący działalność w tym 
zakresie, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Opatówek: 
18) podmiot opróżniający zbiorniki bezodpływowe i transportujący nieczystości ciekłe -
podmiot prowadzący działalność gospodarczą w tym zakresie i posiadający wymagane 
zezwolenie: 
19) właściciele zwierząt domowych - także  ich posiadacze 
20) zwierzęta gospodarskie - zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów ustawy            
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:**) 

a) koniowate - zwierzęta gatunków ;koń, osioł ,**) 
b) bydło-zwierzęta gatunków: bydło domowe i bawoły,**) 
c) jeleniowate-zwierzęta gatunków :jeleń szlachetny, jeleń sika, daniel, utrzymywane w 

warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa i skór, jeśli pochodzą z chowu lub 
hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub 
hodowli fermowej,**) 

d) drób,**) 
e) świnie,**) 
f) owce,**) 
g) kozy,**) 
h) pszczoły miodne,**) 
i) zwierzęta futerkowe**) 
21) chów zwierząt - chów zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu chorób 
zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej; 
22) hodowla zwierząt - hodowla zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;**) 

23) zwierzęta domowe- zwierzęta domowe w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie 
zwierząt;**) 

24) odpadach niebezpiecznych - należy rozumieć zgodnie z treścią art.3 ust.2 ustawy            o 
odpadach w odniesieniu do frakcji składających się na odpady komunalne, a więc np.: 
baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po 
środkach ochrony roślin nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące 
z domu;**)  
25) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów 
komunalnych na terenie Gminy Opatówek dostarczany właścicielom nieruchomości ; 
26) zabudowa jednorodzinna - budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich 
budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi**) 

27) zabudowa zagrodowa - budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie w rodzinnych 
gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych**) 

28) zabudowa wielorodzinna - zabudowa na którą składają się budynki wielorodzinne a więc 
takie, które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego zapisanej w §3 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 



 
Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 
§ 3.Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Opatówek zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez: 
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym;**) 

2) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia 
- wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej,- przekazania jej do eksploatacji, 
przy sieci nowo wybudowanej o ile nieruchomość nie została wcześniej wyposażona 
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych;*) 

3) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach 
bezodpływowych lub oczyszczanie poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, 
jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja                       
o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;*) 

4) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki      
i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo - hodowlanej, którą należy 
wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu;*) 

5) uprzątanie i zbieranie odpadów komunalnych  z powierzchni nieruchomości i wnętrza 
budynków sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 
6) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy odpadów 
komunalnych, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 
7) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie 
uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym 
Regulaminie; 
8) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy 
w terminach wyznaczonych harmonogramem ; 
9) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach:, śniegu, lodu i błota 
z powierzchni chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, należy to 
realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy 
złożyć na skraju chodnika przy krawędzi jezdni z zachowaniem możliwości  odpływu wody do 
kanalizacji ;**) 

10) usuwanie z terenu nieruchomości zużyte lub nie nadające się do użytkowania pojazdy 
stanowiące odpad w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach;**) 

11) usuwanie i uprzątanie nawisów (sopli) z okapów, gzymsów, rynien i innych części 
nieruchomości stwarzające zagrożenie dla przechodniów ;*) 

12) likwidowanie śliskości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości w okresie 
mrozów i opadów śnieżnych*) 

13) zbieranie i usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 
materiałów budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków; 
14) dokonywanie corocznej wymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach 
publicznie dostępnym;*) 

15) utrzymanie w należytym stanie techniczno-porządkowym placów zabaw przeznaczonych 
do wspólnego użytku; 
16) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów     
i rysunków itp. umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego odrębnymi 
przepisami prawa powszechnie obowiązującymi;*) 

17) umieszczanie ,w razie potrzeby plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach 
do tego przeznaczonych.*) 



18) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie 
nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami 
przewidzianymi w ustawie o odpadach.**) 

 
§ 4.Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 
1) spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz 
w piecach nie przeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie 
zawierającego substancji niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie, na wolnym 
powietrzu, suszu ogrodowego i gałęzi z wyłączeniem okresu od 15 czerwca do 15 września;*) 

2) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i 
lodu;**) 

3) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów 
zabaw, pojemników do zbierania odpadów, obiektów przeznaczonych do umieszczania 
reklam i ogłoszeń, urządzeń stanowiących elementy infrastruktury komunalnej,                     
np. hydrantów, transformatorów, rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat 
przystanków, roślinności, deptania trawników oraz zieleńców;*) 

4) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń,*) 

5) malowania, napisów i graffiti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;*) 

6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu;**) 

7) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;**) 

8) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości 
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;**) 

 
§ 5.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w miejscu 
wyznaczonym przez jej właściciela na utwardzonej nieprzepuszczalnej powierzchni pod 
warunkiem, że nie spowoduje to przedostania się do gruntu i wód powstających ścieków 
oraz będą one odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub szamba . 
 
§ 6.Drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami mogą odbywać się na 
nieruchomości w miejscu wyznaczonym przez jej właściciela na powierzchni utwardzonej 
nieprzepuszczalnej Powstające odpady winny być gromadzone i usuwane zgodnie                     
z obowiązującymi przepisami prawa, ponadto działanie to nie stwarza uciążliwości dla 
właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

 
Rozdział 3 

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, ich 
rodzaje i minimalne pojemności 

 
§ 7.1.Pojemniki w których zbierane będą odpady komunalne winny spełniać wymagania 
obowiązujących norm i przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 
2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów, cykl wywozu   
i liczbę mieszkańców /osób. 
3.Przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie 
nieruchomości zamieszkałej w ciągu tygodnia w wysokości :  

a. 30 l -jako ilość podstawową na jednego mieszkańca gminy Opatówek; 
b. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady 

komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący 
instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są 
dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając 
następujące normatywy dostosowane do cyklu odbioru: 



− dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - 2 l na każdego 
pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego; 

− dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika; 

− dla  przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika; 

− dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej 
jeden pojemnik o pojemności 110 l na lokal; 

− dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak 
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt; 

− dla lokali gastronomicznych -10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy             
to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak       
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l; 

− dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik                  
o pojemności 120 l; 

− dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 
pracowników; 

− dla, hoteli, pensjonatów itp. - 20 l na jedno łóżko; 

− dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1marca 
do 31 października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem; 

− dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych - 
przyjmuje się normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej; 

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

4. Minimalna objętość pojemników do zbierania odpadów komunalnych na 
nieruchomościach zamieszkałych powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców/osób  
i średniej ilości odpadów określonych w ust.3 przy uwzględnieniu częstotliwości wywozu        
i wynosi: 

- pojemnik na odpady komunalne mokre o pojemności co najmniej 60 l -dla rodziny 1 i 
2- osobowej oraz po 1 worku na każdą frakcję odpadów zebranych selektywnie 

- pojemnik na odpady komunalne mokre o pojemności co najmniej 80 l -dla rodziny 3 i 
4 osobowej oraz po 1 worku na każda frakcje odpadów zebranych selektywnie 

- pojemnik na odpady komunalne mokre o pojemności co najmniej 120 l dla rodziny 5i 
więcej osobowej oraz po 1 worku na każdą frakcję odpadów zebranych selektywnie  

- pojemnik na odpady komunalne mokre o pojemności co najmniej 110 l- dla zabudowy 
wielorodzinnej (wielolokalowej) oraz po 1 worku na rodzinę na każdą frakcję odpadów 
zebranych selektywnie. 

5.Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza opłatę za odbiór 
odpadów w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie z wypełnioną 
deklaracją. 
6.Dozwolone jest wspólne korzystanie przez kilku właścicieli nieruchomości (sąsiadów)            
z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem. Minimalna objętość pojemników w tym 
przypadku powinna odpowiadać iloczynowi liczby mieszkańców i średniej ilości 
wytworzonych odpadów, określonych w ust.3 z uwzględnieniem częstotliwości wywozu. 
7.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawiać na terenie własnej 
nieruchomości przy granicy z drogą publiczną w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla 
użytkowników, jak i pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne. W przypadku 
braku dostępu do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady 
komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów 
komunalnych zgodnie z harmonogramem wystawić pojemniki na chodnik lub ulicę/drogę 
publiczną przed wejściem na teren nieruchomości. 



8.Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać w czystości miejsca w których 
ustawione są pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. 
9.Obowiązki określone w ust.6 i 7 stosuje się odpowiednio do pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych. 

 
Rozdział 4 

Zasady zbierania pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
 
§ 8. 1.Gmina Opatówek organizuje odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
2.Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Wójta Gminy Opatówek deklarację      
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia 
zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej 
nieruchomości odpadów komunalnych. Wzór deklaracji określi Rada Gminy Opatówek.**) 

3.Właściciele nieruchomości niezamieszkałych o których mowa w §7 ust. 3b przy 
wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na 
terenie nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem odbierającym 
odpady komunalne na ich odbiór a także do przechowywania i okazywania osobom 
upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady,          
a także dowodów zapłaty za tę usługę .**) 

4.Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych mogących w szczególności stanowić własność: 

a. podmiotów odbierających odpady komunalne, którzy dostarczą właścicielom 
nieruchomości odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów komunalnych. Zasady 
realizacji tej usługi będą określane pomiędzy właścicielem nieruchomości,                     
a podmiotem odbierającym odpady;**) 

b. właścicieli nieruchomości 
5. Worki do selektywnej zbiórki odpadów ma obowiązek dostarczyć właścicielom 
nieruchomości podmiot odbierający odpady.**) 

6.Miejsca zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać warunki wynikające                    
z odrębnych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 
 
§9. Powstające na nieruchomości inne odpady niż komunalne należy zbierać oddzielnie i 
należy nimi gospodarować zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 
 
§10.1.Odpady komunalne są odbierane z terenu nieruchomości z następującą 
częstotliwością: 

a)zabudowa jednorodzinna  
- frakcja mokra co najmniej dwa razy w miesiącu lub co najmniej raz w miesiącu             

w przypadku posiadania kompostownika 
- frakcja sucha co najmniej raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

b)zabudowa wielorodzinna 
- frakcja mokra co najmniej jeden raz na tydzień 
- frakcja sucha co najmniej raz w  miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 

c)zabudowa zagrodowa i pozostałe 
- frakcja mokra co najmniej raz w miesiącu 
- frakcja sucha co najmniej raz w miesiącu 
- odpady selektywnie zebrane raz w miesiącu 



2. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości w terminach ustalonych przez 
właściciela nieruchomości z podmiotem opróżniającym zbiorniki bezodpływowe                        
i transportującym nieczystości ciekłe z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków 
odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego i jego pojemności aby nie dochodziło do 
wypływu ścieków ze zbiornika do wód powierzchniowych lub do ziemi. 
3.Ilości nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na 
podstawie zużycia wody ,określonego na podstawie wskazań wodomierza ,a przy jego braku 
w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, wynikające z odrębnych przepisów powszechnie 
obowiązujących. 
4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych 
wynika z ich instrukcji eksploatacji 
 
§ 11.1.Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, 
parkach placach skwerach, przystankach autobusowych odpady komunalne powinny być 
zbierane w pojemnikach przeznaczonych do tego celu. 
2.Do ustawienia koszy ulicznych i zapewnienia odbioru z nich zebranych odpadów 
zobowiązani są zarządcy dróg.**) 

3.Przedsiebiorcy prowadzący działalność handlową, gastronomiczną są zobowiązani do 
ustawienia przy obiektach ,w których prowadzona jest ta działalność koszy ulicznych                
i zapewnienia odbioru z nich zebranych odpadów. 
4.Za stan sanitarny, techniczny koszy i czystość wokół nich podpowiadają podmiot 
zobowiązany do ich ustawienia. 
 
§ 12. Organizator imprezy na placach w parkach i terenach rekreacyjnych zobowiązany jest 
do:*) 

1. wyposażenia miejsca ,na którym się ona odbywa w odpowiednią do liczby osób ilość 
pojemników na odpady,**) 

2. zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, w przypadku imprezy masowej co najmniej  
1 toaleta na 100 uczestników**) 

3. zebrania pozostawionych przez uczestników imprezy odpadów z zajmowanego 
terenu i przekazania odpadów przedsiębiorcy uprawnionemu do odbioru odpadów.*) 

 
§ 13. Rodzinne ogrody działkowe przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się 
odpadów komunalnych, powstających na terenach ogrodów działkowych zobowiązani są do 
zawarcia umów z podmiotem odbierającym odpady komunalne, zapewnienia odpowiedniej 
ilości pojemników na odpady komunalne, w tym na odpady zielone oraz utrzymywania ich w 
należytym stanie sanitarnym i technicznym. 
 
§ 14. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą 
być eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 
Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować odmowę odbioru odpadów                      
i zgłoszenie tego faktu gminie. 
2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu,  
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, 
zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, innych odpadów niebezpiecznych 
oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej, żużla         
i gorącego popiołu.**) 

3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów. *) 

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury 
opakowaniowej i nieopakowaniowej nie wolno wrzucać w szczególności: 

1) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,  



2) kalki technicznej,  
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 

5.Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego     
i nieopakowaniowego nie wolno wrzucać w szczególności:  

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),  
2) luster,  
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami 

zawartości,  
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  
5) szyb samochodowych. 

6.Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie 
można wrzucać w szczególności:  

1. tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  
2. opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach              

i lakierach  
3. opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. 

7.Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można 
wrzucać w szczególności metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą. 
8.Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań 
wielomateriałowych nie można wrzucać w szczególności opakowań ani materiałów innych 
aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetra pak. 
9.Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 
odpadów ulegających biodegradacji nie można wrzucać w szczególności odpadów innych 
aniżeli bioodpady i odpady zielone z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. 
10.Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika 
do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia 
bytowego. 

Rozdział 5 
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

 
§ 15. 1. Gmina Opatówek selektywne zbieranie odpadów komunalnych opiera na zbieraniu 
odpadów komunalnych segregowanych u źródła z podziałem na frakcję mokrą i frakcję suchą 
z dalszym wydzieleniem w ramach frakcji suchej następujących surowców wtórnych 

a. papieru 
b. metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych 
c. szkła 

oraz na zbieraniu w wydzielonych miejscach innych odpadów komunalnych, o których mowa 
w niniejszym regulaminie. 
2. Zbieranie odpadów komunalnych z segregacją źródła ich powstawania na frakcję suchą    i 
frakcję mokrą bez dalszego wydzielenia z frakcji suchej surowców wtórnych, o których mowa 
w ust.1 pkt 1-3 nie stanowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
3.Właściciel nieruchomości może prowadzić selektywna zbiórkę odpadów ulegających 
biodegradacji do własnego kompostownika w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
otoczenia, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu w deklaracji składanej do Urzędu Gminy w 
Opatówku oraz wykorzystania uzyskanego kompostu dla własnych potrzeb. Usytuowanie 
kompostownika na nieruchomości określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.**) 

4.Selektywna zbiórka odpadów komunalnych powinna być prowadzona z zachowaniem 
ogólnych zasad pozbywania się odpadów komunalnych określonych w Regulaminie i 
przepisach prawa. 



5.Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy 
zabrudzeniu, należy przed włożeniem do worka/pojemnika umyć;**) 

6.Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić, można je 
ponownie zakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.**) 

7.Opróżnione opakowania należy jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed 
złożeniem do pojemnika.**) 

8.Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do 
selektywnego odbierania selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 
 
§ 16. 1. Selektywną zbiórkę odpadów prowadzi się w workach: 
a. niebieski - na papier - oznaczony napisem” papier” 
b. żółty -na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe -oznaczony napisem 

”metale, tworzywa sztuczne” 
c. zielony/biały -na szkło -oznaczony napisem „szkło” 
d. brązowy z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne w tym zielone -oznaczony 

napisem ”bio” 
2. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w 

pojemnikach.  
3. Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów winny być oznakowane logo 

przedsiębiorcy odbierającego odpady oraz numerem telefonu kontaktowego 
4. Pojemność worków na odpady suche winna wynosić od 60l do 120l lub więcej, jednak 

zgodnie z §7 ust. 4 regulaminu 
 
§ 17. Przeterminowane leki ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazywać do 
aptek uczestniczących w zbiórce takich odpadów. Ich wykaz znajduje się na stronie 
internetowej Gminy Opatówek, oraz będą na bieżąco podawane do wiadomości 
społeczeństwu . 
§ 18. Wielkogabarytowe odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą         
w sposób zorganizowany 1 raz w roku. Harmonogram odbioru zostanie przekazany                   
z odpowiednim wyprzedzeniem do publicznej wiadomości mieszkańcom. 
 
§ 19. 1.W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez 
właściciela nieruchomości podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wytworzone na 
tej nieruchomości odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia 
drobnych robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót 
do starostwa powiatowego w ilości do 50 kg. 
2.Odpady te winny być zbierane do pojemnika służącego do zbierania odpadów 
komunalnych. 
 
§ 20. Odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych, zużyte baterie                         
i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia zbierane będą w sposób 
zorganizowany wg harmonogramu ich odbierania podanego z wyprzedzeniem do publicznej 
wiadomości. 
 
§ 21. Przenośne zużyte akumulatory i baterie można przekazywać do punktów ich sprzedaży 
detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m², do punktów sprzedaży 
hurtowej, a także przedsiębiorcom świadczącym usługi wymiany zużytych baterii                       
i akumulatorów. 
 



§ 22. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny można przekazywać do punktów zbierania 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oraz punktów sprzedaży sprzętu ,których 
adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

 
Rozdział 6 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 
 
§ 24. 1.Gmina Opatówek należy do Regionu X, którego instalacją regionalną do której należy 
kierować odpady jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Orlim 
Stawie 2 ,62-834 Ceków. 
2.W przypadku awarii instalacji zastępczą instalacją zostanie ta w Regionie VIII. 
3.Właściciele nieruchomości podejmują działania do zmniejszania ilości wytworzonych 
odpadów komunalnych oraz prowadzą selektywna zbiórkę odpadów dla osiągnięcia celów 
określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami 

 
Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 
 

§ 25.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. 
 
§ 26.Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
1) w odniesieniu do psów: 
a) na terenie gminy każdego psa należy prowadzić na uwięzi a psa rasy uznawanej za 

agresywną lub psa w typie tej rasy na uwięzi i w kagańcu**)  
b) wnoszenie opłat wynikających z obowiązującego prawa*) 
c) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z postanowieniami ustawy o 

ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, 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 na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z 
treścią przepisów odrębnych**) 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 
a) stały i skuteczny dozór, 
b) nie wprowadzanie 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) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla 
dzieci, plaż, kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał 
rady gminy,**) 

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach 
zielonych, 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 samowolny 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 komunalnych urządzeniach 
do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników.**) 

 
Rozdział 8 

Obowiązki formalno - prawne i skutki ich nie przestrzegania 
 
§ 27.Wprowadza się obowiązki w zakresie dokumentowania:*) 

1) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady 
komunalne są zobowiązani do zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór stałych odpadów 
komunalnych i nieczystości płynnych a właściciele nieruchomości zamieszkałych tylko w 
zakresie nieczystości płynnych, w terminie 14 dni od wejścia w życie Regulaminu, zasiedlenia 
nieruchomości lub rozpoczęcia działalności gospodarczej; właściciele ci mają obowiązek 
żądania od przedsiębiorcy faktur za odebrane odpady i opróżnienie zbiornika 
bezodpływowego i okazania ich na żądanie służb upoważnionych przez wójta/burmistrza;*) 

2) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mają, zgodnie z treścią 
art.6m ustawy, obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości 
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, 
złożenia w Gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi;*) 
 
§ 28.Konsekwencje nie realizowania obowiązków:*) 

1) wykonywanie przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie wyposażenia 
nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub 
wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości  
w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby;  
w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków .Policja w zakresie swoich 
kompetencji ma prawo nałożyć mandat, zaś Wójt Gminy Opatówek występuje o ukaranie 
w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje 
decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów 
ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j. t. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954);*) 

2) Wójt Gminy Opatówek dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają odpady 
komunalne oraz wszystkich nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne 
zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi odbioru odpadów i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych, oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu 
opłat;*) 

3) w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy 
Opatówek wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich 
wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich 
opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości 
odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych; 



decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok 
i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy 
miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin 
rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej 
decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60      
z późn. zm.);*) 

4) w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nakładanych 
zgodnie z art.6o i 6p ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa;*) 

5) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;*) 

6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel 
nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu 
stwierdzenia tego faktu i do powiadomienia o tym gminy;*) 

7) w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, 
może wykonać te prace, za niego, gmina i obciążyć go kosztami.*) 

 
Rozdział 9 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach  
wyłączonych z produkcji rolniczej 

 
§ 29. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenie gminy Opatówek jest zabronione 
na terenach zabudowy mieszkaniowej, oraz zabudowy letniskowej i rekreacyjnej 
rezydencjalnej oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako 
takie. 
2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych 

przez budownictwo wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, hotele, ogrody 
działkowe. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach  zabudowy zagrodowej 
zobowiązani są : 

a) przestrzegać przepisów sanitarno - weterynaryjnych 
b) zapewnić odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz właściwych warunków 

bytowania zwierząt oraz opieki nad zwierzętami, zgodnych z normami dla danego 
gatunku, wieku i stanu fizjologicznego. 

c) do zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia gnojówki, 
gnojowicy i obornika by nie powodowały zanieczyszczenia ziemi, wód 
powierzchniowych i podziemnych.  Usytuowanie powyższych obiektów budowlanych 
regulują odrębne przepisy. 

d) ustawić ule z pszczołami w odległości, co najmniej 10m od granicy nieruchomości            
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla 
właścicieli nieruchomości sąsiednich.**) 

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek: 
a) usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń 
b) przekazywania padłych na terenie gminy Opatówek zwierząt za pośrednictwem 

specjalistycznej firmy do punktów zbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.**) 



 
Rozdział 10 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 
 

§ 30.Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są 
do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. 
Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być 
realizowany tylko w miarę potrzeby. 

 
§ 31.W przypadku wystąpienia znacznej populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, 
Wójt Gminy Opatówek określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, 
termin jej przeprowadzenia.**) 

 
§ 32.Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.**) 

 
Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 
§33.Nie wykonanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie zagrożone jest 
sankcjami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.**) 

 
 
*) Unieważnione na podstawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego  

**) Unieważnione na podstawie Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

 


