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UCHWAŁA NR XXXVII/217/2013
RADY GMINY SERNIKI
z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Serniki".
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) - Rada Gminy
Serniki po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Serniki” stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Serniki.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Monika Baran
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/217/2013
Rady Gminy Serniki
z dnia 28 maja 2013 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SERNIKI
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Serniki,
zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w zakresie:
1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości służącej do użytku
publicznego;
2) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości;
4) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe , mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
5) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
Rozdział 2.
Uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości służącej do użytku
publicznego
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
służących do użytku publicznego poprzez:
1) uprzątanie błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika),
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości (przy czym uprzątnięcie błota, śniegu, lodu należy
realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów;
2) usuwanie lub ograniczanie oblodzenia chodnika np. przez posypanie piaskiem lub innym materiałem
przyjaznym dla środowiska;
3) uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby
utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
4) zabrania się zgarniania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnie.
Rozdział 3.
Mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 3. 1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości
nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, gdy mycie odbywa się na terenie utwardzonym
a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w sposób umożliwiający ich odebranie. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane
bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi z zastrzeżeniem ust 2.
2. Dopuszcza się mycie samochodów osobowych na terenach nie służących do użytku publicznego
nie spełniających warunków określonych w ust 1, pod warunkiem stosowania czystej wody bez detergentów,
przy czym nie powinno ono powodować uciążliwości dla innych osób korzystających z danej nieruchomości
lub nieruchomości sąsiedniej.
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3. Dokonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi na
terenie nieruchomości są dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla osób korzystających z danej
nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz , że nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska
(zanieczyszczenie wód i gruntu, emisja hałasu, spalin, powstanie odpadów niebezpiecznych, itp.) Sposób
postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 4.
Częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych, z terenu nieruchomości
§ 4. Właściciele nieruchomości na terenie gminy Serniki są zobowiązani do:
1) pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający
do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych, gwarantując czystość i porządek na nieruchomości;
2) do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, co najmniej
z zastrzeżeniem pkt 1;

raz na kwartał

3) zapewnienia pracownikom firmy wywożącej nieczystości ciekłe, dostępu do zbiornika w sposób
umożliwiający jego opróżnianie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów;
4) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy,
w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 5. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) stały i skuteczny dozór na terenach użytku publicznego;
2) oznakowanie tabliczką ostrzegawczą bramy, lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia, lub życia ludzkiego;
3) zakazuje się wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych,
lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których
administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych w tym
osób niewidomych);
4) na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras
uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie dla ludzi, mogą być wyprowadzane
tylko na smyczy i w kagańcu przez osobę gwarantującą pełną kontrolę nad psem;
5) nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny m.in. placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, oraz na
tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Gminy Serniki, bądź oznaczonych tabliczką
zakaz wprowadzania zwierząt domowych;
6) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie w sytuacji, gdy właściciel ma
możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;
7) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, a nieruchomość jest oznakowana tabliczką ostrzegawczą;
8) właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niedopuszczenia do zakłócania ciszy
i spokoju przez zwierzęta domowe;
9) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na
chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości te, należy umieścić
w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych
urządzeniach do zbierania odpadów tego typu.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
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w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 6. 1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia
26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 369);
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod warunkiem:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymagania
przepisów prawa budowlanego;
2) utrzymanie zwierząt nie może powodować uciążliwości, w szczególności zapachowych (odory) dla
współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.
3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) usuwać odchody zwierzęce,
miejscach publicznych;

resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczania jej przez zwierzęta gospodarskie;
3) ule trzymać w odległości co najmniej 4 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby pszczoły
nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 7. 1. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod wielorodzinne
budownictwo mieszkaniowe oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów
spożywczych oraz świadczeniem usług bytowych.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 8. Pozostałe wymagania dotyczące porządku i czystości na terenie gminy Serniki w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi określone są w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku
Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi”..

