Projekt
z dnia 30 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR
/
/12
RADY MIASTA KROSNA
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krosno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr
23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271;Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr
116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138 poz.
974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.
Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz.
230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.
777, Nr 149 poz. 887; z 2012 r. poz. 567) art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391; zm. poz. 951) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Krośnie
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
w Gminie Krosno.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391
z późn. zm.);
2) GPOO – rozumie się przez to Gminny Punkt Odbioru Odpadów znajdujący
się przy ul. Białobrzeskiej w Krośnie, do którego mieszkańcy Gminy Krosno
mogą nieodpłatnie oddawać niektóre frakcje odpadów;
3) ZUO – rozumie się przez to Zakład Unieszkodliwiania Odpadów przy ul.
Białobrzeskiej w Krośnie;
4) odbierającym odpady – rozumie się przez to przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który uzyskał wpis do
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właściwego rejestru w gminie, na terenie której prowadzi działalność
w przedmiotowym zakresie po rozstrzygnięciu przetargu;
5) Zespole Staromiejskim – rozumie się przez to obszar miasta Krosna
o charakterze zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, obejmujący ulice:
Plac Konstytucji 3-go Maja, Wisłocza (lewa strona), Forteczna, Sienkiewicza,
Szczepanika,
Kazimierza
Wielkiego,
Ordynacka,
Franciszkańska,
Spółdzielcza, Rynek, Portiusa, Zjazdowa, Piłsudskiego (od Rynku do Ronda),
Pawła z Krosna, Słowackiego, Blich.
§ 3. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami
zawartymi w ustawach:
1) z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),
2) z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185; poz. 1243
z późn. zm.),
3) z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),
4) z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.
U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1495 z późn. zm.),
5) z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133 poz. 921 z późn. zm.),
6) z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz.
1002 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości
§ 4. 1. Każda nieruchomość, w tym nieruchomość niezamieszkała, na której
wytwarzane są odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania, a odbierający odpady do selektywnego odbierania następujących
frakcji odpadów:
1) papier i tektura,
2) tworzywa sztuczne,
3) szkło,
4) metale,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) odpady zielone w okresie od kwietnia do listopada,
7) popiół - jedynie w zabudowie jednorodzinnej, w okresie od listopada do
kwietnia.
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3. Zaleca się kompostowanie i wykorzystywanie odpadów zielonych we
własnym zakresie, pod warunkiem nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości
sąsiednich.
4. Do odpadów powstających w nieruchomościach zamieszkałych, zbieranych
w sposób inny niż w systemie workowo – pojemnikowym, należą
w szczególności:
1) przeterminowane leki,
2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, itd.),
3) oleje przepracowane,
4) zużyte baterie i akumulatory przenośne,
5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe,
7) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony.
5. Odpadów wymienionych w ust. 4 należy pozbywać się poprzez
samodzielne dostarczenie ich nieodpłatnie do GPOO, bądź za pomocą innych
dostępnych możliwości, jakimi w szczególności są:
1) dla przeterminowanych leków – bezpłatnie oddawane do specjalnych
pojemników ustawionych w aptekach na terenie Miasta, których lista dostępna
jest na stronie internetowej: www.naszesmieci.umkrosno.pl,
2) dla zużytych baterii i akumulatorów (małogabarytowe - przenośne, należy
przez to rozumieć baterie i akumulatory, w tym ogniwa guzikowe lub zestawy,
które są szczelnie zamknięte i mogą być przenoszone w ręku oraz nie
stanowią baterii przemysłowej i akumulatora przemysłowego albo baterii
samochodowej i akumulatora samochodowego) - oddawanie do specjalnych
pojemników
ustawionych
w placówkach
oświatowych
i instytucjach
publicznych, których lista dostępna jest na stronie internetowej:
www.naszesmieci.umkrosno.pl,
3) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - oddawanie do
placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju,
a także przekazanie pozostałym zbierającym zużyty sprzęt, o którym mowa
w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym lub odbierane bezpłatnie w miejscach i terminach
wyznaczonych i podanych do publicznej wiadomości harmonogramem
ustalonym przez odbierającego odpady,
4) dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac prowadzonych we
własnym zakresie, popiołu oraz odpadów zielonych - zbierane są
w pojemnikach przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów
udostępnionych odpłatnie przez odbierającego odpady,
5) dla odpadów wielkogabarytowych, w tym zużytych opon - odbierane
bezpłatnie w miejscach i terminach wyznaczonych i podanych do publicznej
wiadomości harmonogramem ustalonym przez odbierającego odpady.
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6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku
publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do niego
nieruchomości na zasadach określonych w ustawie.
7. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać
się niezwłocznie, tak aby nie następowało utrudnienie dla ruchu pieszych.
8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątać zanieczyszczenia
wskazane w ust. 6 w sposób niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w
przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków chemicznych prawnie
dopuszczonych do tego celu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych
środków do układu korzeniowego roślin.
9. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do wyposażenia
nieruchomości, na której odbywa się impreza, w odpowiednią ilość pojemników
na odpady i przenośnych szaletów. Obowiązkiem organizatora jest również
uprzątnięcie nieruchomości, na której odbywała się impreza oraz nieruchomości
do niej przyległych, jeżeli uczestnicy mogli spowodować ich zanieczyszczenie po
zakończeniu imprezy.
10. Kosze na odpady rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać
co najmniej dwa razy w tygodniu, a w razie zwiększonej ilości odpadów
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.
11. Przy drogach publicznych oraz terenach nieruchomości udostępnionych
do użytku publicznego umieszcza się kosze na odpady o pojemności od 30 do
60 litrów, w ilości odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się
pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane wyłącznie do
kanalizacji sanitarnej przez odstojnik lub gromadzone w sposób umożliwiający
ich usunięcie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Zabrania się odprowadzania tego rodzaju ścieków do zbiorników
wodnych, kanalizacji deszczowej lub bezpośrednio do ziemi.
2. Zezwala się na dokonywanie napraw samochodów wyłącznie w miejscach
wyznaczonych do tego celu przez właściciela nieruchomości, pod warunkiem, że
naprawy te nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady
gromadzone będą w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
ustawy.
Rozdział 3.
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości i warunki ich rozmieszczenia
§ 6. 1. Właściciele zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości
w odpowiednią ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych. Rodzaj stosowanych pojemników musi zapewnić możliwość ich
opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki
odpadów.
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2. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na
nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Miasta Krosna, stosować należy:
1) worki o minimalnej pojemności 30 litrów wykonane z foli o grubości
dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie
worka,
2) worki typu „big – bag”,
3) pojemniki inne niż worki o minimalnej pojemności 30 litrów.
3. W zabudowie jednorodzinnej zbieranie zmieszanych odpadów
komunalnych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 zaś
zbieranie odpadów o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 – 5 w workach
wymienionych w ust. 2 pkt 1.
4. Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów o których
mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 – 5 w zabudowie wielorodzinnej następuje
w pojemnikach wyszczególnionych w ust. 2 pkt 3.
5. Dodatkowo segregowane odpady komunalne zbierane są w punktach
selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie zabudowy
jednorodzinnej Miasta Krosna, wyposażonych w pojemniki o pojemności co
najmniej 800 litrów.
6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące
oznakowania kolorystyczne:
1) worków w zabudowie jednorodzinnej:
a) kolor zielony – przeznaczonych do zbierania szkła,
b) kolor żółty – przeznaczonych do zbierania łącznie: tworzyw sztucznych,
tektury, metalu i opakowań wielomateriałowych,
2) pojemników w zabudowie wielomieszkaniowej:
a) kolor zielony – przeznaczonych do zbierania szkła,
b) kolor żółty – przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych,
c) kolor niebieski - przeznaczonych do zbierania tektury, metalu i opakowań
wielomateriałowych,
3) pojemników
odpadów:

stanowiących

wyposażenie

punktów

selektywnej

zbiórki

a) kolor zielony lub biały – przeznaczonych do zbierania szkła,
b) kolor żółty - przeznaczonych do zbierania tworzyw sztucznych,
c) kolor niebieski - przeznaczonych do zbierania tektury, metalu i opakowań
wielomateriałowych.
§ 7. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych uzależniona
jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i powinna być
dostosowana do określonej w odrębnej uchwale, częstotliwości odbioru i ilości
wytwarzanych odpadów.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
§ 8. 1. Odbiór odpadów zmieszanych komunalnych odbywa się według
ustalonego harmonogramu przez odbierającego odpady, wyłonionego przez
Gminę Krosno w drodze przetargu, jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa
tygodnie.
2. Wskazane jest, aby odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych
o zabudowie wielorodzinnej odbywało się w obecności właściciela nieruchomości
lub upoważnionego przez niego pracownika.
3. Odbiór selektywnie zbieranych odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt
1-7, odbywa się według ustalonego harmonogramu. Częstotliwość odbioru
odpadów powinna być dobrana w sposób zapobiegający przepełnianiu się
pojemników i uzależniona jest od rodzaju frakcji. Częstotliwość odbioru odpadów
zostanie określona w odrębnej uchwale.
4. Zabrania się mieszania frakcji wysegregowanych z odpadów komunalnych
przez właścicieli nieruchomości oraz podczas ich odbierania i transportu.
5. W przypadku braku sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości jest
zobowiązany do jej wyposażenia w zbiornik bezodpływowy lub przydomową
oczyszczalnię ścieków.
6. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z wymienionych w ust. 5 urządzeń,
z częstotliwością i w sposób taki, aby nie nastąpiło ich przepełnienie, a także
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. Częstotliwość
opróżniania zbiorników ustalana jest w oparciu o obowiązujące przeciętne normy
zużycia wody, określone w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem m.in. ilości
osób zamieszkałych, pojemności zbiornika oraz stanu wyposażenia
nieruchomości w instalacje.
7. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie na niej czystości i porządku
poprzez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego lub przepustowości
przydomowej oczyszczalni ścieków do ilości osób stale bądź czasowo
przebywających na terenie nieruchomości.
8. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia
przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich
pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżnienia.
9. Nieczystości ciekłe odbierane powinny być wyłącznie przez podmioty
uprawnione w oparciu o zawartą umowę. Warunki wprowadzania nieczystości
ciekłych do stacji zlewnej oraz wymagania dla pojazdów asenizacyjnych
określają przepisy odrębne.
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§ 9. 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów powinny znajdować się
w miejscach na terenie nieruchomości, wyodrębnionych zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania pojemników na
odpady w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz do ich okresowej
dezynfekcji, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń dla zdrowia ich
użytkowników.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wystawiania odpadów
w pojemnikach lub workach w wyznaczonym terminie ich odbioru oraz do
zapewnienia pracownikom podmiotu odbierającego odpady swobodnego ich
odbioru (odległość pomiędzy wystawionymi odpadami, a miejscem postoju
samochodu śmieciarki nie może być większa niż 15 m).
4. Miejsce wyodrębnione na pojemniki powinno być utrzymywane
w odpowiedniej czystości, w szczególności w sposób zapewniający niezaleganie
odpadów wokół pojemników. Pojemniki powinny być odpowiednio zabezpieczone
przed zbieraniem się wewnątrz ich wody i błota oraz przed dostępem zwierząt.
§ 10. 1. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub działalność
użyteczności publicznej, w tym podmioty będące właścicielami nieruchomości
zamieszkałych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub
działalność użyteczności publicznej, zobowiązane są do zawarcia odrębnej
umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem, który uzyskał wpis do
rejestru działalności regulowanej w mieście Krośnie.
2. Odpady inne niż komunalne, wytworzone przez podmioty prowadzące
działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej powinny zostać
zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach.
3. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów
prowadzących działalność użyteczności publicznej mają zastosowanie
pojemności pojemników i worków na odpady komunalne uwzględniające
charakter prowadzonej działalności i indywidualne potrzeby.
4. W przypadku prowadzenia przez podmiot działalności handlowej branży
spożywczej lub gastronomicznej, zobowiązany jest on do ustawienia
w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu dodatkowych koszy na odpady.
5. Zarządcy ogrodów działkowych zobowiązani są do wyposażenia ogrodów
działkowych w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymania
czystości wokół nich oraz zapewnienia systematycznego ich opróżniania.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami
§ 11. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich
objętości oraz racjonalizacji procesu segregacji, wymagane jest:
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1) opróżnianie opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem
w pojemniku na odpady surowcowe,
2) redukowanie objętości odpadów surowcowych poprzez zgniatanie
plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed
umieszczeniem w pojemniku na odpady.
§ 12. Zakazuje się:
1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób
uniemożliwiający ich usunięcie z pojemnika,
2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, popiołu,
żużla, lodu, śniegu, odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz wlewania
substancji ciekłych.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 13. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować
nad nimi nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały
one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt.
2. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w
przypadku nieruchomości w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na
nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa
należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia
także w kagańcu.
3. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej
mieszańca jest dopuszczone pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec.
4. Obowiązki określone w ust. 2 i 3 nie dotyczą oznakowanych psów
przewodników i psów asystujących osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt
w wieku do szóstego miesiąca życia, jeżeli opiekun psa posiada dokument
potwierdzający wiek tego psa.
5. Opiekun psa i innych zwierząt domowych jest zobowiązany do posiadania
przy sobie zestawu sanitarnego do usuwania odchodów oraz bezzwłocznego
usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenach ogólnie
dostępnych, w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zieleni
itp. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników.
6. Zabrania się wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, a w
szczególności: na teren placów gier i zabaw, piaskownic, szkół i przedszkoli,
jeżeli jest to wyraźnie oznakowane, za wyjątkiem psów przewodników dla osób
niewidomych.
7. Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej odbywa się na
zasadach określonych przez przewoźnika.
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8. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do opieki i dozoru
nad nimi, aby wykluczyć zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi, lub
zanieczyszczenie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do wspólnego
użytku.
9. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia
potwierdzającego realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko
wściekliźnie.
10. Nieruchomości, na których są utrzymywane psy powinny posiadać
odpowiednie oznakowanie, informujące o ich przebywaniu. Stały wybieg dla psa
(lub pies na uwięzi) powinien być ulokowany w sposób nie stanowiący
zagrożenia dla osób trzecich.
11. Właściciel (opiekun) psa jest zobowiązany do jego rejestracji w Urzędzie
Miasta Krosna oraz oznakowania poprzez wszczepienie mikroprocesora (czipu).
W razie zmiany właściciela (opiekuna) lub śmierci zwierzęcia należy
poinformować Urząd Miasta Krosna. Zwłoki zwierzęcia należy zagospodarować
na koszt właściciela.
12. Właściciel psa rasy agresywnej ma obowiązek dodatkowo uzyskania
zezwolenia na jego utrzymywanie na podstawie odrębnych przepisów.
13. Właściciele zwierząt domowych powinni zapobiegać zakłócaniu przez nie
ciszy i spokoju, a w szczególności ciszy nocnej.
14. Osoby utrzymujące gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych
lub użytkowych są zobowiązane do zabezpieczenia ich przed wydostaniem się
z pomieszczenia.
15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenów
nieruchomości zwłok padłych zwierząt poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy
prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów lub
posiadającemu pozwolenie na transport tego typu odpadów albo zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy
właścicielem nieruchomości, a tym przedsiębiorcą.
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§ 14. 1. Zabrania się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich, futerkowych
i drobiu na terenie osiedli o zabudowie wielorodzinnej, a także na obszarze
zamykającym się ulicami: od skrzyżowania ul. Krakowskiej z ul. Podkarpacką, ul.
Podkarpacka oraz odcinek ul. Bieszczadzkiej do wylotu bocznej ul. Lwowskiej od
strony Starostwa Powiatowego oraz ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego, odcinek
ul. Piłsudskiego do ul. Okrzei, odcinek od ul. Okrzei do ul. Żółkiewskiego, ul.
Żółkiewskiego, odcinek ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Bursaki, odcinek
ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Bursaki, ul. Wieniawskiego, odcinek ul.
Sikorskiego do ul. Bohaterów Westerplatte, odcinek ul. Bohaterów Westerplatte
do zakrętu - przy torach kolejowych, odcinek wzdłuż torów kolejowych i dalej
w kierunku ZUS, PZU i Starostwa Powiatowego mający swój wylot na ulicy
Bieszczadzkiej oraz pierwszy rząd zabudowy drugiej strony ww. ulic granicznych,
zgodnie z załącznikiem graficznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta
gospodarskie mogą być utrzymywane jedynie pod warunkiem spełnienia
wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt
określonych odrębnymi przepisami.
3. Prowadzący hodowlę i chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani
zapewnić odpowiednią częstotliwość czynności porządkowych w sposób
zapobiegający zaleganiu nieczystości stałych i ciekłych oraz nie stanowiący
uciążliwości dla nieruchomości sąsiadujących.
4. Zwierzęta
gospodarskie
powinny
być
utrzymywane
w sposób
niepowodujący uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
5. Zaleca się ustawienie uli w odległości co najmniej 10 m od granic
nieruchomości, na której się znajdują lub oddzielenie ich stałą przeszkodą (mur,
krzewy) o minimalnej wysokości 3 m, tak aby nie stanowiły uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich i dróg publicznych.
Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzenia
§ 15. 1. Właściciele
nieruchomości
wielomieszkaniowych,
i użytkowych są zobowiązani do przeprowadzania akcji
z zachowaniem należytych środków ostrożności.

usługowych
deratyzacji,

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku oraz
każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie
nieruchomości.
3. Obowiązek deratyzacji spoczywa również na zarządcach sieci
kanalizacyjnej sanitarnej i ciepłowniczej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia
populacji gryzoni lub przypuszczenia, że może ona wystąpić.
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Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 16. 1. Do sprawowania kontroli z realizacji zadań i obowiązków z zakresu
utrzymania i czystości na terenie Gminy Krosno upoważnieni są funkcjonariusze
Straży Miejskiej oraz osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta Krosna, które
poza kontrolami bieżącymi będą również przeprowadzać kontrole akcyjne.
2. Odpowiedzialność
za
niewykonanie
obowiązków
z niniejszego Regulaminu określają przepisy odrębne.

wynikających

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna.
§ 18. Traci moc uchwała Nr XVI/241/07 Rady Miasta Krosna z dnia
2 października 2007 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krosno.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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