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UCHWAŁA NR XXVII/241/2021
RADY GMINY KŁAJ
z dnia 28 stycznia 2021 roku

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, 40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarno- Epidemiologicznego w Wieliczce, Rada Gminy Kłaj uchwala co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj w brzmieniu
załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Kłaj Nr XXXV/243/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.
poz. 5476).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/241/2021
Rady Gminy Kłaj
z dnia 28 stycznia 2021 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY KŁAJ
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.

§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj, określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Kłaj obejmujące:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości dotyczące:
a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaj i minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych
pojemników i worków oraz utrzymanie pojemników 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 lub worków;
3) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
4) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
zwolnienie takich nieruchomości w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady;
6) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
7) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
8) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
9) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
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2) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Kłaj;
3) PSZOK - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Targowisku;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru;
2) metalu;
3) tworzyw sztucznych;
4) szkła;
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) bioodpadów,
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
13) zużytych opon;
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
15) odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1, odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości stanowią
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
3. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, uznaje się
za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi odpady w osobnych workach lub pojemnikach
usytuowanych na terenie nieruchomości i pozbywa się ich przekazując podmiotowi odbierającemu odpady lub
dostarczając do PSZOK.
§ 4.
1. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
2. Usytuowanie przydomowych kompostowników i sposób kompostowania bioodpadów nie może
powodować zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz musi spełniać wymogi
określone przepisami prawa dotyczącymi warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.
§ 5.
1. Do obowiązków właścicieli nieruchomości należy uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
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2. Obowiązek określony w ust. 1 właściciele nieruchomości realizują poprzez odgarnięcie i spryzmowanie
zgarniętego błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń w miejscu niepowodującym zakłóceń w ruchu pieszych
lub pojazdów.
§ 6.
1. Dopuszcza się mycie pojazdów poza myjniami w obrębie nieruchomości w sposób nie stwarzający
uciążliwości dla otoczenia, pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub
gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być
odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
1) niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania
na środowisko,
2) gromadzenia powstających odpadów, w tym zużytych opon, opakowań po olejach, smarach i płynach
samochodowych w urządzeniach do tego przeznaczonych,
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się paliwa, olejów, smarów oraz płynów samochodowych do
środowiska.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7.
1. W zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina
przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w pojemniki i worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych określone w § 8 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt.1,2 Regulaminu w ilości
wynikającej z § 9 ust.1 pkt 1-2 Regulaminu.
2 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na której powstają odpady komunalne zobowiązani są do
wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników i/lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z § 8 ust. 5 Regulaminu w ilości obliczonej zgodnie z §
9 ust. 1 pkt 3 Regulaminu.
§ 8.
1. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować następujące
rodzajów pojemników:
1) w zabudowie jednorodzinnej i w przypadku domku letniskowego oraz innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: pojemniki o minimalnej pojemności 120 l,
uzupełniająco dopuszcza się stosowanie worków o podwyższonej wytrzymałości i minimalnej
pojemności wynoszącej 120 l, koloru czarnego, oznaczone napisem "ZMIESZANE";
2) w zabudowie wielorodzinnej: pojemniki o minimalnej pojemności 240 l lub 1100 l, uzupełniająco
dopuszcza się stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 120 l koloru czarnego, oznaczone napisem
"ZMIESZANE";
3) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz przy drogach publicznych: kosze uliczne
o minimalnej pojemności 35 l.
2. Do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 1-6
Regulaminu należy stosować:
1) w zabudowie jednorodzinnej i w przypadku domku letniskowego oraz innej nieruchomości
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wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: worki o minimalnej pojemności wynoszącej
120 l:
a) koloru niebieskiego, oznaczone napisem "PAPIER" - na odpady papieru;
b) koloru żółtego, oznaczone napisem "TWORZYWA SZTUCZNE, METAL" - na odpady metalu,tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych;
c) koloru zielonego, oznaczone napisem "SZKŁO" - na odpady szkła;
d) koloru brązowego, oznaczone napisem "BIO" - na bioodpady;
2) w zabudowie wielorodzinnej: oddzielne pojemniki o minimalnej pojemności 240 l lub 1100 l:
a) koloru niebieskiego, oznaczone napisem "PAPIER" - na odpady papieru;
b) koloru żółtego, oznaczone napisem "TWORZYWA SZTUCZNE, METAL" - na odpady metalu,
tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych;
c) koloru zielonego, oznaczone napisem "SZKŁO" - na odpady szkła;
d) koloru brązowego, oznaczone napisem "BIO" - na bioodpady;
3. Do zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 uzupełniająco dopuszcza się
stosowanie pojemników o minimalnej pojemności 120 l, w kolorach o których mowa w ust. 2 pkt 2 litera a-d.
4. Do zbierania odpadów komunalnych określonych w § 3 ust.1 pkt 7- 15 Regulaminu należy stosować
pojemniki i worki o różnej pojemności w zależności od rozmiaru i objętości odpadów.
5. Do zbierania odpadów komunalnych wytwarzanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
powstających w obiektach użyteczności publicznej oraz wytwarzanych na nieruchomościach niezamieszkałych,
na których powstają odpady komunalne dopuszcza się, w zależności od potrzeb, stosowanie wszystkich
rodzajów pojemników i/lub worków, o których mowa w ust. 1-4.
§ 9.
1. Odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach i workach o minimalnych pojemnościach, o których
mowa w § 8 Regulaminu uwzględniając następujące ich ilości:
1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, domku letniskowego oraz innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) na odpady niesegregowane (zmieszane): jeden pojemnik o pojemności 120 l. dla 1-4 osób, dwa
pojemniki o pojemności 120 l lub jeden pojemnik o pojemności 240 l dla 5 i więcej osób,
b) na odpady zebrane w sposób selektywny co najmniej: po jednym worku na papier, po jednym worku na
tworzywa sztuczne , metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, po jednym worku na szkło oraz
po jednym worku na bioodpady,
2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej:
a) na odpady niesegregowane (zmieszane): jeden pojemnik o pojemności 660 l dla 1- 50 osób, jeden
pojemnik o pojemności 1100 l dla 51-100 osób oraz wielokrotność ilości tych pojemników dla
101 i więcej osób;
b) na odpady zebrane w sposób selektywny: po jednym pojemniku na papier, po jednym pojemniku na
tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe ,po jednym pojemniku na szkło, po
jednym pojemniku na bioodpady , każdy o pojemności 660 l dla 1- 50 osób, o pojemności 1100 l dla 51100 osób oraz wielokrotność ilości każdego z tych pojemników dla 101 i więcej osób;
3) dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady w ilości obliczonej odpowiednio do
objętości wytworzonych odpadów komunalnych przy uwzględnieniu następujących norm:
a) dla żłobków, przedszkoli i szkół - 3 l na każdego ucznia, dziecko i pracownika, nie mniej jednak niż
jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 litrów na placówkę;
b) dla lokali handlowych i gastronomicznych - 10 l na każde 50m2 powierzchni całkowitej, jednak
nie mniej niż jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;
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c) dla punktów handlowych poza lokalem - 5 l na każdego zatrudnionego, nie mniej jednak niż jeden worek
lub pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal;
d) dla biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni i praktyk lekarskich - 10 l na każdą osobę zatrudnioną,
jednak nie mniej niż jeden worek lub pojemnik o pojemności 120 l;
e) dla hoteli, pensjonatów, domów wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych i innych obiektów
zbiorowego zakwaterowania - 5 l na jedno łóżko, nie mniej jednak niż jeden worek lub pojemnik
o pojemności 120 litrów na każdy punkt.
2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy we
własnym zakresie zagospodarowują bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości poprzez kompostowanie
ich w przydomowym kompostowniku, są zwolnieni z obowiązku posiadania worka na te odpady.
§ 10.
1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy rozmieścić na nieruchomości w sposób
umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich, na wyrównanej i w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni,
zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów w dniu wskazanym w harmonogramie
odbioru odpadów.
3. Kosze uliczne przy drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości udostępnionych do użytku
publicznego umieszcza się w sposób umożliwiający swobodne z nich korzystanie.
4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady komunalne
w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję
nie rzadziej niż 2 razy w roku.
5. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp
do pojemników w terminach ustalonych harmonogramem.
6. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do utrzymania miejsca gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie:
1) sanitarnym poprzez bieżące oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów
komunalnych i umieszczania ich w workach lub pojemnikach zlokalizowanych na terenie nieruchomości
lub samodzielne dostarczenie do PSZOK -u.
2) porządkowym poprzez zabezpieczenie worków i/lub pojemników na odpady komunalne przed działaniem
czynników zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z worków i/lub pojemników
oraz poza miejsce przeznaczone do ich gromadzenia.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 11.
1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do systematycznego pozbywania się
wytwarzanych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów ustalanym corocznie przez
Gminę i przekazywania ich podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. Informację o podmiotach
odbierających odpady komunalne oraz harmonogramie są podawane do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej www.klaj.pl.
2. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do
systematycznego, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie pozbywania się wytwarzanych odpadów
komunalnych i przekazywania ich podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, wpisanemu do rejestru
działalności regulowanej na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem. Rejestr działalności regulowanej
jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.klaj.pl.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–7–

Poz. 749

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinno odbywać się
z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnianie zbiornika i wylewania się nieczystości na powierzchnię
terenu, do gruntu lub wód, nie rzadziej niż dwa razy w roku.
4. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny być usuwane z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji lub z inną zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na
powierzchnię terenu, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
5. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 3-4 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy
z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych, wydanym przez Wójta Gminy Kłaj.
§ 12.
1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady – raz na dwa tygodnie;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne - papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady - dwa razy w tygodniu;
b) selektywnie zebrane odpady komunalne - papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe - raz na tydzień.
2. Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów z pojemników ustawionych przy drogach publicznych
oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż raz na tydzień.
§ 13.
1. W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele
nieruchomości zamieszkałych , domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozbywają się w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych:
1) papieru;
2) tworzyw sztucznych;
3) szkła;
4) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
5) bioodpadów
6) metali
7) odpadów niebezpiecznych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) ) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużytych baterii i akumulatorów;
11) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
12) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
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13) zużytych opon;
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
15) odpadów tekstyliów i odzieży.
2. Odpady do PSZOK-u właściciele nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych oraz innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe dostarczają własnym transportem i na
własny koszt.
3. Odpady, o których mowa w ust.1 po dostarczeniu do PSZOK –u umieszcza się w odpowiednich
pojemnikach/kontenerach przeznaczonych dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
4. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK określa „Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych w Targowisku”.
§ 14.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych i domków letniskowych oraz innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe pozbywają się odpadów wymienionych w §
3 ust. 1.pkt 7 - 13 i pkt 15 Regulaminu w ramach mobilnej zbiórki odpadów sprzed nieruchomości raz w roku,
zgodnie z ustalonym harmonogramem podanym do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy
www.klaj.pl.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 15.
W celu osiągnięcia wymagań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami należy dążyć do:
1) zmniejszenia ilości powstawaniu odpadów;
2) doskonalenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zapewnienia jak najwyższej jakości
selektywnie zbieranych odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny
sposób poddane recyklingowi;
3) zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez
składowanie;
4) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami.
Rozdział 6.
Obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 16.
1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenie starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia;
2) sprawowania właściwej opieki, a w szczególności nie pozostawiania bez dozoru poza miejscem ich stałego
utrzymywania;
3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach przeznaczonych do użytku
publicznego;
2. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a psy
rasy uznawanej za agresywną muszą mieć założony kaganiec. Nakazy powyższe nie obowiązują jeśli jest to
niewskazane ze względów humanitarnych w tym z uwagi na wiek, stan zdrowia lub ograniczenia w budowie
zwierzęcia.
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Rozdział 7.
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.
§ 17.
1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt;
2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny
z prawem.
2. Zakazuje się chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na osiedlach mieszkaniowych, w budynkach
wielorodzinnych, instytucjach użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefie przemysłowej, ogródkach
działkowych, terenach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
rekreacyjne.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 18.
1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy podlegają budynki w zabudowie wielorodzinnej, obiekty
użyteczności publicznej, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, zakłady pracy, zakłady przemysłu
spożywczego, placówki gastronomiczne, urządzenia kanalizacji sanitarnej, miejsca gromadzenia odpadów.
2. Deratyzację, o której mowa w ust.1, przeprowadza się przeprowadza sie dwa razy w roku
w następujących okresach i terminach:
1) wiosennym – od 20 marca do 20 kwietnia;
2) jesiennym – od 15 października do 15 listopada.
3. Do zwalczania gryzoni należy używać środków trujących ogólnodostępnych, zatwierdzonych przez
ministra ds. zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego.
4. Miejsca wyłożenia środków deratyzacyjnych powinny być oznakowane i zabezpieczone przed dostępem
osób i innych zwierząt.
5. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Kłaj,
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 19.
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Kłaj.
2. Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przewodniczący Rady Gminy
Sylwester Skoczek

