


UCHWAŁA Nr VIII/63/2003
Rady Miejskiej w Korfantowie
z dnia 31 lipca 2003 roku



w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów.



Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; ze zmianami: Dz. U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214 poz. 1806 / oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach / Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami: z 1997 roku Nr 60 poz. 369, Nr 121 poz. 770, z 2000 roku Nr 22 
poz. 272, z 2001 roku Nr 100 poz. 1085, Nr 154 poz. 1800, z 2002 roku Nr 113 poz. 984, z 2003 roku Nr 7 poz. 78/ Rada Miejska po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie uchwala:

§ 1

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów, w formie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korfantów”, stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korfantowa.

§ 3

Tracą moc uchwały:
1. Nr XXXVI/185/97 Rady Miejskiej w Korfantowie z 25 czerwca 1997 roku 
    w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na  
    terenie Gminy Korfantów.
2. Nr XXVI/170/2001 Rady Miejskiej w Korfantowie z 27 marca 2001 roku
    w sprawie powszechnej, obowiązkowej akcji odszczurzania na terenie Miasta 
    i Gminy Korfantów.


§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa   
    Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
    Urzędowym Województwa Opolskiego.



									 Przewodniczący
									mgr  Jan Oleksów
































	
Załącznik Nr1
	do uchwały Nr VIII/63/2003
z dnia 31 lipca 2003 roku
Rady Miejskiej w Korfantowie

REGULAMIN
 SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD UTRZYMANIA CZYSTOŚCI 
I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KORFANTÓW

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku 
   na terenie Gminy Korfantów.
2.Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie 
   w szczególności z przepisami ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu   
   czystości i porządku (Dz. U. Nr 132, poz. 622) oraz ustawy 
   z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi zmianami).


Rozdział II

Zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

§ 2

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów:
    a/ szkła opakowaniowego białego i kolorowego,
    b/ tworzyw sztucznych,
    c/ papieru i tektury,
    d/ złomu metali,
    e/ odpadów organicznych.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki 
   odpowiadające ogólnym warunkom określonym w niniejszym Regulaminie.
3. Pojemniki dla selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych w miejscach  
    ogólnodostępnych udostępnia nieodpłatnie właścicielom nieruchomości  
    gmina.
4. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem  
    ogólnych warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym 
    Regulaminie


Rozdział III

Zasady uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.

§ 3

1. Obowiązek uprzątania chodników ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń, 
    podmioty zobowiązane realizują przez odgarnięcie zanieczyszczeń w miejsca 
    nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów oraz usunięcie 
    śliskości. Piasek użyty do tych celów należy uprzątnąć z chodnika 
    niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Postanowienia określone w ust.1 mają odpowiednie zastosowanie także do  
 uprzątania nieczystości z części nieruchomości służących do użytku 
 publicznego innych niż chodniki.
3. Zanieczyszczenia uprzątnięte z terenów określonych ust. 1 i 2 należy  
 gromadzić w pojemnikach na odpady.
4. Znajdujące się na terenie nieruchomości lub posesji place zabaw 
    i piaskownice dla dzieci należy utrzymywać w odpowiednim stanie 
    sanitarno-porządkowym, wymieniać w nich piasek co najmniej dwa razy 
 w roku i zabezpieczyć piaskownice przed dostępem psów i kotów.
5. Osoby i podmioty rozwieszające w miejscach publicznych obwieszczenia 
i plakaty zobowiązane są do ich usunięcia po deaktualizacji lub zniszczeniu. Zabrania się umieszczania plakatów, ogłoszeń itp. na drzewach i wiatach przystanków autobusowych.


Rozdział IV

Zasady mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 
i warsztatami naprawczymi.

§ 4

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi dozwolone jest wyłącznie na terenie nieruchomości, w miejscu 
utwardzonym i skanalizowanym w sposób gwarantujący zabranie wody 
i odpadów zebranych po myciu i naprawie, w szczelnych zbiornikach
zabezpieczających te odpady przed ich przedostaniem się do gruntu i wód.

§ 5

Zabrania się wykonywania czynności, o których mowa w §4, w miejscach 
publicznych.
§ 6

Pochodzące z mycia i naprawy pojazdów samochodowych odpady należy oddać 
do utylizacji wyspecjalizowanym podmiotom.


Rozdział V

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
nieruchomościach oraz na drogach publicznych i zasady ich utrzymywania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7

Odpady komunalne na nieruchomości gromadzone są:
1. W pojemnikach na odpady o pojemności od 0,01 m³ do 2,2m³
2. W kontenerach o pojemności od 5 m³ do 10 m³.

§ 8

Odpady komunalne z dróg publicznych gromadzone są w pojemnikach 
(koszach) zamontowanych w sposób trwały w miejscach nie powodujących 
utrudnień w korzystaniu z dróg lub zamontowanych na stałych cokołach 
o konstrukcji zabezpieczającej rozrzuceniu odpadów przez wiatr.

§ 9

1. Pojemniki na odpady należy utrzymywać w takim stanie sanitarnym, 
    porządkowym i technicznym, aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia 
    użytkowników i zabezpieczały odpady przed wydostaniem się z pojemnika.
2. Dezynfekcję pojemników należy przeprowadzać nie rzadziej niż raz 
w miesiącu.





Rozdział VI

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.


§ 10

Stałe odpady komunalne należy usuwać z terenu nieruchomości okresowo
według potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu, za wyjątkiem odpadów 
objętych selektywną zbiórką.

§ 11

Odpady objęte selektywną zbiórką należy usuwać okresowo, według potrzeb.

§ 12

Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością
gwarantującą zabezpieczenie przed wypływem ich ze zbiornika 
i uniemożliwiającą ich zagnicie.

§ 13

Stałe odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwa się wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 14

Odpady i nieczystości o których mowa w § 10, 11, 12 i 13, usuwa się za pośrednictwem podmiotów posiadających zezwolenia na wywóz nieczystości, wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 15

Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych stałych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie na wysypisko odpadów komunalnych pod warunkiem, że przewożone odpady są zabezpieczone przed wypadnięciem 
w czasie transportu i przykryte.




Rozdział VII

Obowiązek osób utrzymujących zwierzęta domowe.

§ 16

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności
1. Utrzymywanie zwierząt na terenie nieruchomości w warunkach
    gwarantujących zachowanie ładu, porządku i bezpieczeństwa oraz    
    przestrzegania norm współżycia sąsiedzkiego.
2. Zachowanie bezpieczeństwa w stosunku do osób trzecich w przypadku  
    wyprowadzania psów na teren nieruchomości wielorodzinnych poprzez 
    prowadzenie ich na smyczy i w kagańcu.
3. Sprawowanie bezpośredniej kontroli nad psem w przypadku zwalniania go ze 
   smyczy. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest wyłącznie w miejscach 
   odosobnionych, sporadycznie uczęszczanych przez ludzi.
4. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe 
   z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 
5. Niedopuszczanie psów i kotów do piaskownic, stanowiących miejsca zabaw  
   dzieci.
6.Przestrzeganie norm sanitarno – epidemiologicznych związanych 
   z utrzymaniem zwierząt domowych.


Rozdział VIII

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.

§ 17

Ustala się następujące zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w gminie Korfantów:
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości 
   jednorodzinnych, możliwe jest przy zachowaniu wymogów 
   sanitarno-epidemiologicznych, gwarantujących swobodne korzystanie 
   z przyległych nieruchomości.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości 
   wielorodzinnych możliwe jest po wydaniu zgody zarządcy. Zarządca 
   nieruchomości wyrażając zgodę na utrzymywanie zwierząt gospodarskich 
   odpowiada za egzekwowanie ładu, porządku i estetyki terenie tejże 
   nieruchomości.
3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach określonych w pkt.1 i 2 
   dopuszcza się w obiektach odpowiadającym wymaganiom:
-	ochrony środowiska,
-	sanitarnym i epidemiologicznym,
-	prawa budowlanego.
4. Zabrania się gromadzenia na terenach nieruchomości wyłączonych z 
   produkcji rolniczej odpadów związanych z utrzymywaniem zwierząt 
   gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości posiadających urządzenia do tego 
   przystosowane, wybudowane i użytkowane zgodnie z prawem budowlanym.


Rozdział IX

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 18

1. Wyznacza się teren Gminy Korfantów jako obszar podlegający 
   obowiązkowej deratyzacji (odszczurzania).
2. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku, w terminach;
   1) od 15 marca do 30 marca (akcja wiosenna),
   2) od 1 października do 15 października (akcja jesienna).
3. Burmistrz Korfantowa w drodze obwieszczenia powiadamiać będzie 
   o szczegółowych zasadach przeprowadzania deratyzacji.


Rozdział X

Skutki naruszenia postanowień Regulaminu

§ 19

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego Regulaminu, podlegają odpowiedzialności na zasadach określonych w ustawie z 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.




									 Przewodniczący
									mgr  Jan Oleksów



