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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno – ródmiecie
jednostka A w rejonie Placu Juranda”
RozstrzygniĊcia w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu.
Uwagi do projektu planu nie wpłynĊły.
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XX/193/08
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 wrzeĞnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno – ródmiecie
jednostka w rejonie Placu Juranda”
Stwierdza siĊ zgodnoĞü projektu planu z ustaleniami studium uwarunkowaĔ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Szczytno, zatwierdzonymi uchwała Nr XVII/190/2000 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 2 czerwca 2000 r.

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XX/193/08
Rady Miejskiej w Szczytnie
z dnia 29 wrzeĞnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Szczytno – ródmiecie
jednostka A w rejonie Placu Juranda”
RozstrzygniĊcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleĪą do
zadaĔ własnych gminy oraz o sposobach ich finansowania.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, naleĪące do zadaĔ własnych gminy, nie wystĊpują.

2560
UCHWAŁA Nr XXII/127/08
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 wrzenia 2008 r.

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Orodka Pomocy Społecznej w Kalinowie.
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póĨn. zm.) w związku z art. 110
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
t.j. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728) Rada Gminy
Kalinowo uchwala, co nastĊpuje:

W skład OĞrodka wchodzą:
1) kierownik,
2) pracownicy socjalni,
3) główny ksiĊgowy,
4) opiekunki domowe,
5) komórka ĞwiadczeĔ rodzinnych
alimentacyjnego,
6) sprzątaczka,
7) aspirant pracy socjalnej.

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVIII/105/04 Rady
Gminy Kalinowo z dnia 27 paĨdziernika 2004 w sprawie
uchwalenia Statutu Gminnego OĞrodka Pomocy
Społecznej w Kalinowie (Dz. Urz. Województwa
WarmiĔsko-Mazurskiego z 2004 r. Nr 174, poz. 2118)
wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:

i

funduszu

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĊ Wójtowi Gminy
Kalinowo.

a) w rozdziale I § 2 dodaje siĊ punkt:

§ 3. Uchwała wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku UrzĊdowym Województwa
WarmiĔsko-Mazurskiego.

5b) Ustawy z dnia 7 wrzeĞnia 2007 roku o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192,
poz. 1378 z póĨn. zm.)

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław GłĊbocki

b) rozdział I § 13.1 otrzymuje brzmienie
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UCHWAŁA Nr XXII/128/08

Dziennik Urzdowy
Województwa Warmisko-Mazurskiego Nr 175

- 10705 Poz. 2561

Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 wrzenia 2008 r.

w sprawie utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Kalinowo.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 kwietnia
1996 roku o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póĨn.
zm.) po zasiĊgniĊciu opinii PaĔstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Kalinowo uchwala,
co nastĊpuje:
§ 1. Ustala siĊ szczegółowe zasady utrzymania
czystoĞci i porządku w gminie w postaci „Regulaminu
utrzymania czystoĞci i porządku na terenie gminy
Kalinowo", stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII/168/02 Rady Gminy
Kalinowo z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie utrzymania
czystoĞci i porządku na terenie gminy Kalinowo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza siĊ Wójtowi Gminy
Kalinowo.
§ 5. Uchwała wchodzi w Īycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku UrzĊdowym Województwa
WarmiĔsko-Mazurskiego i ma zastosowanie od dnia
1 stycznia 2009 roku.

§ 2. Wójt Gminy przedstawia przynajmniej raz w roku
Radzie Gminy informacjĊ o wykonaniu zadaĔ w zakresie
utrzymania czystoĞci i porządku w gminie, a takĪe
wypływające z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru
wnioski z propozycjami ewentualnych zmian regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy
Mieczysław GłĊbocki

Załącznik
do uchwały Nr XXII/128/08
Rady Gminy Kalinowo
z dnia 30 wrzeĞnia 2008 r.
Regulamin
utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy Kalinowo.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady
utrzymania czystoĞci i porządku na terenie nieruchomoĞci
znajdujących siĊ na terenie gminy.
2. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i
stosowane zgodnie z odpowiednimi przepisami, w
szczególnoĞci z przepisami ustawy z dnia 13 wrzeĞnia
1996 roku o utrzymaniu czystoĞci i porządku w gminach
oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 – z póĨniejszymi zmianami).
§ 2. Ilekroü w Regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych drobnych – naleĪy przez to
rozumieü odpady zbierane do typowych pojemników;
2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – naleĪy
przez to rozumieü odpady komunalne, które nie mogą
byü umieszczone, ze wzglĊdu na swoje rozmiary lub
masĊ, w typowych pojemnikach;
3) odpadach roĞlinnych – naleĪy przez to rozumieü
odpady powstające na prywatnych lub publicznych
terenach zielonych wskutek ich pielĊgnacji lub
uprawiania oraz odpady pochodzenia roĞlinnego z
targowisk;
4) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – naleĪy
przez to rozumieü legalnie działający obiekt słuĪący
prowadzeniu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
komunalnych: w szczególnoĞci mogą to byü
składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie,
zakłady przetwarzania odpadów wielkogabarytowych,

budowlanych, surowców wtórnych, stacje zlewne
nieczystoĞci ciekłych;
5) firmie wywozowej – naleĪy przez to rozumieü zakład
bĊdący
gminną jednostką
organizacyjną
lub
przedsiĊbiorcĊ w rozumieniu odpowiednich przepisów,
posiadającego wydane przez Wójta Gminy zezwolenie
na wykonywanie usług związanych z postĊpowaniem z
odpadami komunalnymi lub nieczystoĞciami ciekłymi;
6) właĞcicielu nieruchomoĞci – naleĪy przez to rozumieü
współwłaĞcicieli, uĪytkowników wieczystych, jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomoĞü w
zarządzie lub uĪytkowaniu, a takĪe inne podmioty
władające nieruchomoĞcią;
7) zwierzĊtach gospodarskich – rozumie siĊ przez to
zwierzĊta gospodarskie w rozumieniu ustawy z
20 sierpnia 1997 roku o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2003 roku Nr 207,
poz. 1762).
§ 3. Regulamin obowiązuje:
1) właĞcicieli i zarządców nieruchomoĞci;
2) kierowników budów;
3) jednostki uĪytkujące
publicznej;

tereny

4) wszystkich korzystających
własnoĞcią gminy.

słuĪące

z

ROZDZIAŁ II

terenów

komunikacji

bĊdących
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Wymagania w zakresie utrzymania czystoci i
porzdku na nieruchomociach i terenach uytku
publicznego.

ROZDZIAŁ III
Zasady usuwania odpadów komunalnych
z nieruchomoci.

§ 4. 1. WłaĞciciele nieruchomoĞci zapewniają
utrzymanie na ich terenie czystoĞci i porządku oraz
naleĪytego stanu sanitarno-higienicznego, poprzez:

§ 8. 1. Odpady komunalne powstające na terenie
nieruchomoĞci muszą byü gromadzone w urządzeniach
odpowiadających wymaganiom okreĞlonym w niniejszym
Regulaminie,
natomiast
nieczystoĞci
ciekłe,
nie
odprowadzone do sieci kanalizacyjnej lub przydomowej
oczyszczalni Ğcieków w zbiornikach, odpowiadających
wymaganiom wynikającym z przepisów odrĊbnych, w
szczególnoĞci ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 106,
poz. 1126 – z póĨn. zm.).

a) wyposaĪenie nieruchomoĞci w dostateczną iloĞü
pojemników słuĪących do gromadzenia odpadów;
b) utrzymanie
w
naleĪytym
stanie
sanitarnym
pomieszczeĔ mieszczących urządzenia na odpady;*
c) usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych
czĊĞci nieruchomoĞci;*
d) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomoĞci
materiału rozbiórkowego i resztek materiałów
budowlanych, powstałych w wyniku remontu i
modernizacji lokali i budynków.*
2. WłaĞciciele nieruchomoĞci, wzdłuĪ której przebiega
droga mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze
Ğniegu i lodu oraz usuwania błota i zanieczyszczeĔ z
chodnika przyległego do nieruchomoĞci.
3. Obowiązek okreĞlony w ust. 2 dotyczy takĪe innych
czĊĞci nieruchomoĞci słuĪących do uĪytku publicznego.*
§ 5. 1. Obowiązek oczyszczania ze Ğniegu i lodu
winien byü realizowany przez odgarniĊcie w miejsce nie
powodujące zakłóceĔ w ruchu pieszych lub pojazdów i
podjĊcie działaĔ usuwających lub co najmniej
ograniczających ĞliskoĞü chodnika. Piasek uĪyty do tych
celów naleĪy usunąü z chodnika niezwłocznie po ustaniu
przyczyn jego zastosowania.
2. Pozbycie siĊ błota, Ğniegu, lodu i innych
zanieczyszczeĔ uprzątniĊtych uprzednio z chodników
przez właĞcicieli nieruchomoĞci przyległych do drogi
publicznej naleĪy do zarządcy drogi.
§ 6. 1. WłaĞciciele nieruchomoĞci, na których znajdują
siĊ tereny lub obiekty słuĪące do uĪytku publicznego mają
obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach
koszy na Ğmieci i systematycznego ich opróĪniania w
sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.
2. Obowiązek okreĞlony w ust. 1 dotyczy takĪe
zarządzającego drogą publiczną, znajdującą siĊ na
obszarze zabudowanym w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 20 marca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póĨniejszymi zmianami) oraz
przedsiĊbiorców korzystających przystanków komunikacji
publicznej, w odniesieniu przystanków stanowiących
mienie gminy.
§ 7. 1. Zakazuje siĊ mycia pojazdów samochodowych
na terenach zielonych, placach i ulicach w odległoĞci
mniejszej niĪ 100 metrów od ujĊü wody, rzek i jezior oraz
innych cieków otwartych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich
bieĪącą eksploatacją jest dozwolona na terenie
nieruchomoĞci, pod warunkiem, Īe nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciąĪliwoĞci dla
sąsiadów. Powstałe odpady powinny byü gromadzone i
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. JeĪeli na terenie nieruchomoĞci powstają takĪe
odpady inne niĪ komunalne, to muszą byü one
gromadzone w sposób wyodrĊbniony od odpadów
komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami
okreĞlają przepisy odrĊbne.
§ 9. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające
w związku z prowadzoną na terenie danej nieruchomoĞci
działalnoĞcią w zakresie usług medycznych lub
weterynaryjnych nie mogą byü gromadzone w
pojemnikach
słuĪących
gromadzeniu
odpadów
komunalnych. Szczegółowe zasady postĊpowania z tymi
odpadami okreĞlają odrĊbne przepisy.
§ 10. 1. Pojemniki na odpady komunalne drobne
naleĪy ustawiü w miejscach łatwo dostĊpnych zarówno dla
innych uĪytkowników, jak i dla pracowników firmy
wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych
uciąĪliwoĞci i utrudnieĔ dla właĞcicieli nieruchomoĞci
sąsiednich lub osób trzecich.
2. Pojemniki powinny byü ustawione w granicach
nieruchomoĞci w miejscu trwale wyznaczonym, na równej
nawierzchni, w miarĊ istniejących moĪliwoĞci utwardzonej,
zabezpieczonej przed zbieraniem siĊ wody i błota. Miejsce
ustawienia pojemników i jego otoczenie właĞciciel
nieruchomoĞci jest zobowiązany utrzymywaü w stanie
czystoĞci.
3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca
ustawienia pojemników ponosi właĞciciel nieruchomoĞci.
4. Przepisy ust. 1 – 3 stosuje siĊ odpowiednio do
ustawienia koszy na odpady ustawionych przy drogach
publicznych i przystankach komunikacji zbiorowej.
§ 11. 1. WłaĞciciel nieruchomoĞci jest obowiązany
utrzymywaü pojemniki na opady w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
2. WłaĞciciel nieruchomoĞci jest obowiązany zapewniü
pracownikom firmy wywozowej dostĊp do pojemników w
czasie ustalonym w umowie o odbiór odpadów, w sposób
umoĪliwiający opróĪnianie pojemników bez naraĪenia na
szkodĊ ludzi, budynków lub pojazdów.
3. Obowiązki okreĞlone w ust. 2 dotyczą takĪe dostĊpu
do urządzeĔ słuĪących do gromadzenia nieczystoĞci
ciekłych.
§ 12. 1. Powstające na terenie nieruchomoĞci odpady
roĞlinne powinny byü gromadzone oddzielnie.
2. WłaĞciciele nieruchomoĞci dokonują kompostowania
we własnym zakresie.
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§ 13. 1. Stałe odpady komunalne drobne muszą byü
usuwane z terenu nieruchomoĞci periodycznie, w terminach
uzgodnionych z firmą wywozową, z czĊstotliwoĞcią:

Poz. 2561
Zasady rozliczania usług w zakresie postpowania z
odpadami komunalnymi i nieczystociami ciekłymi
oraz opłaty z tytułu wiadczenia takich usług.

a) z nieruchomoĞci właĞcicieli gospodarstw rolnych co
najmniej jeden raz na dwa miesiące;

§ 18. 1. Ustala siĊ nastĊpujące normatywne iloĞci
stałych odpadów komunalnych drobnych produkowanych
przez jedną osobĊ w ciągu tygodnia:

b) z nieruchomoĞci pozostałych właĞcicieli co najmniej
jeden raz na miesiąc.

1) 10 litrów - jako iloĞü podstawową w zabudowie
mieszkaniowej, letniskowej i rekreacyjnej;

2. NieczystoĞci ciekłe z terenu nieruchomoĞci nie
włączonych do zbiorczej kanalizacji sanitarnej muszą byü
usuwane z czĊstotliwoĞcią i w sposób gwarantujący, Īe nie
nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z
jego przepełnienia; niedopuszczalne jest zanieczyszczenie
w ten sposób powierzchni ziemi i wód podziemnych.

2) 5 litrów - jako iloĞü podstawową w zabudowie
siedliskowej (zagrodowej);

ROZDZIAŁ IV
Urzdzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów.
§ 14. WłaĞciciel nieruchomoĞci zapewnia wyposaĪenie
jej w urządzenia słuĪące do gromadzenia odpadów
poprzez zakup takich urządzeĔ bądĨ wydzierĪawienie ich
od firmy wywozowej lub w inny sposób, ustalony w drodze
umowy z firma wywozową.
§ 15. 1. Odpady komunalne drobne mogą byü
gromadzone jedynie w zamkniĊtych i szczelnych
pojemnikach lub kontenerach, przeznaczonych wyłącznie
do tego celu.
2. Pojemniki słuĪące do gromadzenia odpadów
komunalnych drobnych mogą mieü pojemnoĞü od 110 do
1100 litrów, natomiast kontenery - do 7,5 metra
szeĞciennego. OdstĊpstwa od okreĞlonych wyĪej pojemnoĞci
mogą nastąpiü w uzgodnieniu z firmą wywozową.
3. W sytuacjach wyjątkowego, krótkotrwałego
zwiĊkszenia iloĞci wytwarzanych odpadów komunalnych
dozwolone jest gromadzenie ich w szczelnych workach
foliowych.
§ 16. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny
byü gromadzone na terenie nieruchomoĞci, w
wydzielonym do tego celu miejscu, w sposób nie
utrudniający korzystania z nieruchomoĞci przez osoby do
tego uprawnione, i usuwane moĪliwie jak najszybciej, w
terminach ustalonych z firmą wywozową lub podmiotem
prowadzącym zakład ich utylizacji.
§ 17. 1. WłaĞciciele nieruchomoĞci obowiązani są do
prowadzenia selektywnej zbiórki nastĊpujących odpadów:

3) 3
litry
dla
osób
zamieszkujących
na
nieruchomoĞciach, na terenie których wprowadzona
została selektywna zbiórka odpadów wraz z ich
odbiorem przez firmĊ wywozową – zgodnie z § 17
ust. 2, a właĞciciele prowadzą równoczeĞnie
kompostowanie odpadów organicznych we własnym
zakresie;
4) 2 litry - na kaĪdą z osób przebywających na terenie
szkół, przedszkoli lub Īłobków.
2. Normatywne iloĞci nieczystoĞci płynnych wylicza siĊ
wg zasad okreĞlonych w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
okreĞlenia przeciĊtnych norm zuĪycia wody (Dz. U. Nr 8,
poz. 70).
§ 19. Ustala siĊ nastĊpujące zasady rozmieszczania
pojemników na odpady komunalne drobne na
nieruchomoĞciach:
1) na kaĪdej nieruchomoĞci zamieszkałej powinien siĊ
znajdowaü pojemnik bĊdący co najmniej iloczynem
liczby osób rzeczywiĞcie zamieszkujących na terenie
nieruchomoĞci
i
obowiązującej
dla
danej
nieruchomoĞci normatywnej iloĞci odpadów, ustalonej
wg zasad okreĞlonych w § 18;
2) łączna objĊtoĞü pojemników moĪe siĊ róĪniü o 1/10
(jedną dziesiątą) w stosunku do objĊtoĞci wyliczonej
zgodnie z zasadami okreĞlonymi w ust. 1.
§ 20.* 1. KaĪdy właĞciciel nieruchomoĞci obowiązany
jest do zawarcia umowy na odbiór odpadów.
2. WłaĞciciel nieruchomoĞci zobowiązany jest do
pobierania, przechowywania i okazywania na zasadach
okreĞlonych ustawą o otrzymaniu czystoĞci i porządku w
gminach dowodów usuniĊcia odpadów, w sposób zgodny
z postanowieniami ustawy i niniejszego Regulaminu.

1) tworzywa sztuczne;
3. ĝwiadczenie usług w ramach umowy zawartej z
firmą wywozową powinno byü potwierdzone rachunkami,
które bĊdą dokumentowaü wykonaną usługĊ.

2) makulatura;
3) szkło.
2. Selektywna zbiórka odpadów powinna byü
prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków
usuwania odpadów okreĞlonych w niniejszym regulaminie.
„Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów przez
właĞcicieli nieruchomoĞci ustalone winny byü w umowie
zawartej przez właĞciciela nieruchomoĞci z firmą
wywozową lub zakładem utylizacji odpadów.”*
ROZDZIAŁ V

ROZDZIAŁ VI
Obowizki włacicieli zwierzt domowych.
§ 21. 1. Osoby bĊdące właĞcicielami lub opiekunami
psów lub innych zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właĞciwej opieki nad tymi zwierzĊtami, w
szczególnoĞci nie pozostawiania ich bez dozoru, jeĪeli
zwierzĊ nie jest właĞciwie uwiązane lub nie znajduje siĊ w
pomieszczeniu zamkniĊtym bądĨ na terenie ogrodzonym
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w sposób uniemoĪliwiający samodzielne wydostanie siĊ
zwierzĊcia z niego.

2) dostarczania
padłych
sztuk
do
jednostek
specjalistycznych, zajmujących siĊ zbieraniem padliny.

2. Zakazuje siĊ szczucia psów lub doprowadzania ich
do stanu, w którym pies moĪe staü siĊ niebezpieczny dla
człowieka lub innych zwierząt.

3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
4) ochronĊ przed uciąĪliwoĞciami dla otoczenia.

3. Psy podlegają raz do roku szczepieniu przeciwko
wĞciekliĨnie na koszt właĞciciela.

ROZDZIAŁ VIII
Deratyzacje na terenie gminy i sposoby jej
przeprowadzania.

§ 22. 1. WłaĞciciele zwierząt domowych są
zobowiązani do usuniĊcia spowodowanych przez nie
zanieczyszczeĔ, pozostawionych miĊdzy innymi: na
klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach
budynków słuĪących do uĪytku publicznego, a takĪe na
terenach uĪytku publicznego, takich jak ulice, chodniki,
parki, skwery, zieleĔce itp.

§ 25. 1. Ustala siĊ obowiązek przeprowadzania
deratyzacji w miarĊ potrzeb.
2.
Zabieg
deratyzacji
winny
wykonywaü
wyspecjalizowane zakłady lub przedsiĊbiorcy posiadający
zezwolenie na prowadzenie działalnoĞci w tym zakresie.

2. Zakazuje siĊ wyprowadzania zwierząt domowych do
piaskownic i innych urządzeĔ słuĪących do zabawy przez
dzieci.

3. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
podaje Wójt w uzgodnieniu z PaĔstwowym Powiatowym.
Inspektorem Sanitarnym do publicznej wiadomoĞci w
sposób zwyczajowo przyjĊty na terenie gminy.*

§ 23. Na terenach uĪytku publicznego psy mogą byü
wyprowadzane tylko na smyczy. Zwolnienie psa ze
smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało
uczĊszczanych i pod warunkiem, Īe pies ma kaganiec, a
właĞciciel (opiekun) ma moĪliwoĞü sprawowania
bezpoĞredniej kontroli nad jego zachowaniem. Psy ras
uznanych za niebezpieczne mogą byü wyprowadzane
wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

4. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni
stwarzającej zagroĪenia sanitarne, Wójt w Uzgodnieniu z
PaĔstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
okreĞli obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji
oraz termin jej przeprowadzenia.*
5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciąĪają
właĞcicieli nieruchomoĞci.*

ROZDZIAŁ VII
Zasady utrzymywania zwierzt gospodarskich.

ROZDZIAŁ IX
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowiskach odpadów.

§ 24. Prowadzący hodowlĊ zwierząt gospodarskich
jest obowiązany zapewniü:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z
tym odpadów i nieczystoĞci w sposób zgodny z
prawem, nie powodujący zanieczyszczenia terenu i
wód powierzchniowych oraz podziemnych;

§ 26. Dopuszcza siĊ skierowanie do składowania na
składowiskach odpadów nie wiĊcej niĪ 82% (wagowo)
całkowitej iloĞci odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

* Wojewoda WarmiĔsko-Mazurski stwierdził niewaĪnoĞü
- rozstrzygniĊcie nadzorcze NK.0911-342/08 z dnia 30 paĨdziernika 2008 r.
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