UCHWAŁA NR XVII/143/16
RADY GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górowo Iławeckie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Bartoszycach, Rada Gminy Górowo Iławeckie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górowo Iławeckie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górowo Iławeckie.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/203/12 Rady Gminy Górowo Iławeckie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Górowo Iławeckie (Dz. Urz.
Woj. Warm. – Maz. z 2013 r. poz. 906).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Szawara
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Załącznik do Uchwały Nr XVII/143/16
Rady Gminy Górowo Iławeckie
z dnia 24 czerwca 2016 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY GÓROWO IŁAWECKIE
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Górowo Iławeckie zwany dalej
Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania 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 naprawa 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 ich rozmieszczenia i utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 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 zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
3. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach i
przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250),
2) z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r. Nr 21 z późn. zm.),
3) z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 r. poz. 1688),
4) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.),
5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz.
921 z późn. zm);
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6) z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
4. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie - należy prze to rozumieć obszar administracyjny Gminy Górowo Iławeckie,
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach,
3) harmonogramie - należy przez to rozumieć ustalony terminowy plan odbioru odpadów z nieruchomości,
podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty;
4) przedsiębiorcy - należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy posiadający wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Wójta Gminy Górowo Iławeckie lub podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie Wójta Gminy
Górowo Iławeckie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
7) odpady zielone,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
14) zużyte opony,
15) żużel i popiół z palenisk domowych.
§ 3. 1. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej - system workowy i pojemnikowy.
a) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio
oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
c) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
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e) żużel i popiół z palenisk domowych (wygaszony) należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych
workach lub pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w
terminach odbioru tych odpadów.
2) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) papier i tekturę należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach ustawionych i
przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych
odpadów,
b) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w odpowiednio
oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
c) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
e) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych
workach lub pojemnikach i przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne w terminach odbioru tych odpadów,
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do zbierania i do przekazywania pozostałych
odpadów, nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 w następujący sposób:
1) przeterminowane leki należy donosić i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w
Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
2) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do wyznaczonych miejsc
gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
3) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony w ilości 4
szt/rok/właściciela nieruchomości należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych
odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
4) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności
publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc
gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców
tego sprzętu, do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami, do innych wyspecjalizowanych
punktów odbioru tego sprzętu, do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy
odbierającemu odpady komunalne w terminie odbioru tego odpadu,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać
uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub
dostarczać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w Punktach Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych. W przypadku zabudowy wielorodzinnej meble i inne odpady wielkogabarytowe
należy gromadzić w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych. W każdym przypadku
odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym
terminem ich odbioru w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i terenów do niej przyległych
oraz umożliwiający łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne,
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7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z prac prowadzonych we własnym
zakresie na wykonanie których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zbiera się w
pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez uprawnionego
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, na warunkach przez niego ustalonych. Ponadto odpady te
mogą być przekazywane we własnym zakresie do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w
Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie dotyczy to odpadów budowlanych i
rozbiórkowych powstałych podczas robót budowlano-remontowych wymagających zgłoszenia lub
pozwolenia na budowę oraz w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni
powstają odpady zielone, mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.
§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z
części nieruchomości służącej do użytku publicznego.
§ 5. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami naprawczymi:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie własnej
nieruchomości i dotyczy tylko samochodów osobowych, a powstające ścieki nie są odprowadzane do wód
powierzchniowych i ziemi,
2) naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać na terenie własnej
nieruchomości i dotyczy drobnych napraw, w szczególności: regulacji, wymiana opon i kół, świec
zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów eksploatacyjnych.
Rozdział III.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zapewnią wyposażenie nieruchomości
w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające
obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości
odbierania odpadów określonej w rozdziale IV Regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w worki na odpady selektywnie zebrane przez
przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.
3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;
4) pojemniki (KP 7) o pojemności 7000 litrów;
5) kosze uliczne o pojemności od 40 do 70 litrów;
6) worki foliowe,
7) pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów o pojemności 1100 l w zabudowie wielorodzinnej.
4. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych zmieszanych, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych lub
wielorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 120 l;
2) powyżej 4 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 2 x 120 l lub 1 x 240 l;
3) powyżej 8 osób i nie więcej niż 12 osób – w rozmiarze 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l;
4) powyżej 12 osób – 4 x 120l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb.
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5. Frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny tj. papier i tektura, metal, tworzywa
sztuczne, szkło, należy gromadzić w następujący sposób:
1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są do worków dostarczonych przez
przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu;
2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje
się specjalnie oznakowane pojemniki.
§ 7. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna
być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:
1) minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej
niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej,
na której powstają odpady;
2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na
każdego pracownika;
3) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia i pracownika;
4) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika;
5) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 120 l na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt;
7) 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 120 l;
8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;
9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko;
10) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;
11) dla nieruchomości zamieszkałych na stale położonych na ogródkach działkowych – przyjmuje się
normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne:
1) kolor niebieski dla pojemników lub worków do zbierania papieru i tektury,
2) kolor żółty dla pojemników lub worków do zbierania tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań
wielomateriałowych,
3) kolor zielony dla pojemników lub worków do zbierania szkła,
4) kolor brązowy dla pojemników lub worków do zbierania odpadów zielonych oraz odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji,
5) kolor grafitowy dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z napisem „popiół” - do zbierania
wygaszonych popiołów,
6) kolor czarny dla pojemników lub pojemnik z blachy ocynkowanej z przeznaczeniem na pozostałości po
sortowaniu odpadów komunalnych i na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w ust. 4, pod warunkiem
oznaczenia ich w sposób wyraźny zgodnie z rodzajem gromadzonych wewnątrz odpadów.
4. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy
objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość
pojemnika na odpady zmieszane.
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§ 7. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące
przepisy prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany umieścić pojemniki na odpady w miejscu wyodrębnionym,
widocznym, a zarazem dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed
wejście na teren nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.
Rozdział IV.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości
§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości.
§ 9. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
1) odpady zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe
zgromadzone w workach lub pojemnikach, wystawione przed ogrodzenie nieruchomości jedno - lub
kilkurodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu;
2) odpady niesegregowane (zmieszane) zgromadzone w pojemnikach oraz pozostałości odpadów, które
zostały poddane segregacji co najmniej jeden raz w miesiącu;
3) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych co najmniej 2 razy do roku lub
dostarczane do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
4) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych co najmniej 2 razy do roku lub
dostarczane do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej 2 razy do roku lub dostarczane do punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
6) odpady wielkogabarytowe co najmniej 2 razy do roku lub dostarczane do punktu selektywnego
gromadzenia odpadów komunalnych;
7) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiorki zorganizowanych w aptekach lub
dostarczane do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych;
8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty
pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy przekazywać lub
dostarczane do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
należy dostosować do szybkości zapełnienia się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia i
wysypywania się odpadów.
§ 10. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:
1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek zapewnienia
systematycznego usuwania nieczystości ciekłych z tego zbiornika, w ten sposób aby zapobiec przepełnianiu
zbiornika i wypływaniu jego zawartości do ziemi i wód gruntowych,
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków powinna
wynikać z instrukcji eksploatacji tego urządzenia.
Rozdział V.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11. 1. Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone i pozostałości z sortowania odbierane od właścicieli
nieruchomości położonych na Gminy Górowo Iławeckie winny być przekazywane do Zakładu Gospodarki
Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie – stacja przeładunkowa w Medynach, który w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów
Komunalnych.
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2. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji
procesu segregacji wymaga się zwiększania stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie
edukacyjno-informacyjne.
Rozdział VI.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniami lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12. 1. 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 wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie
się zwierząt z terenu nieruchomości.
§ 13. 1. Do obowiązków osób utrzymujących psy należy:
1) stały nadzór nad tymi zwierzętami;
2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w obiektach oraz na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, psy muszą być prowadzone na smyczy lub w
kagańcu, natomiast psy uznawane za psy rasy agresywnej oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie, na
smyczy i w kagańcu.
3. Psy muszą być wyprowadzane tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad
zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańcy oraz takie, które swoim zachowaniem
zagrażają otoczeniu, wyłącznie prze osoby dorosłe.
Rozdział VII.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 14. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny nierolnicze.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 290)
oraz przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,
2) niezwłocznie usuwać zanieczyszczenia pozostawione przez zwierzęta gospodarskie na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku.
Rozdział VIII.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania
§ 15. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się na terenie Gminy przynajmniej raz w roku od 1 kwietnia
do 31 października, na obszarach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, obiektami użyteczności
publicznej oraz w obrębie których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.
Rozdział IX.
Postanowienia końcowe
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
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