UCHWAŁA NR XXI.152.2021
RADY GMINY BOLESŁAW
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Tarnowskiej , uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/119/2016 Rady Gminy w Bolesławiu z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenia Gminy Bolesław (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016r.
poz. 4679 z późn. zm.)
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław
Roman Kowal
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Załącznik do uchwały Nr XXI.152.2021
Rady Gminy Bolesław
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Rozdział 1.
1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bolesław,
a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
3) częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie;
6) wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia;
7) postanowienia końcowe.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
a także podmioty władające nieruchomościami;
2) odpadach komunalnych - należy rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach
domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności, w tym odpady niezawierające
odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
3) pojemnikach na odpady - należy rozumieć worki foliowe przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów,
metalowe lub plastikowe pojemniki, kontenery;
4) odpowiedni stan techniczny pojemników - należy przez to rozumieć brak w pojemnikach do zbierania
odpadów elementów nadmiernie zużytych i zniszczonych oraz uszkodzeń mechanicznych utrudniających
ich eksploatację, a także wyposażenie tych pojemników we wszystkie elementy, w tym sprawne
mechanizmy jezdne, zamykające oraz pokrywy;
5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone ze względu na swoje rozmiary i masę w typowych pojemnikach na odpady (np. stare meble,
wózki dziecięce, materace, itp.);
6) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych
ze strumienia odpadów komunalnych, tj. baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów,
rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków,
opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki itp.;
7) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem
odpadów z czyszczenia ulic i placów;
8) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
9) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do
obrotu żywność;
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8) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki przejściowo gromadzone w zbiornikach
bezodpływowych;
9) zbiornikach bezodpływowych - należy rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
10) punkt selektywnego zbierania odpadów (PSZOK) - należy rozumieć zorganizowany system odbioru
odpadów komunalnych posegregowanych, z tym, że punkty mogą być stacjonarne i mobilne, punktem
mobilnym jest także samochód, odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;
11) kompostowniku - należy przez to rozumieć pojemnik lub wydzielone miejsce na nieruchomości,
w którym przebiega kompostowanie czyli rozkład substancji organicznej przez mikroorganizmy, w wyniku
czego otrzymujemy kompost.
§ 3. Szczegółowe zasady określone w regulaminie obowiązują:
1) właścicieli i zarządców nieruchomości;
2) użytkowników lokali użytkowych, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych,
gastronomicznych, magazynowych i innych celów gospodarczych jak też obiektów przeznaczonych na cele
użyteczności publicznej;
3) kierowników budowy - w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy;
4) jednostki użytkujące tereny i obiekty służące komunikacji publicznej;
5) zarządców drogi;
6) odbiorców odpadów.
Rozdział 2.
2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym dostarczonych przez odbiorcę odpadów pojemników na
odpady komunalne;
2) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) papieru,
b) szkła,
c) tworzyw sztucznych,
d) metali,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) bioodpadów,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
i) przeterminowanych leków,
j) chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itd.),
k) odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon z gospodarstw domowych,
n) odpadów budowlano-remontowych (gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów
wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety i okleiny itp.),
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o) igieł, strzykawek i innych odpadów będących pozostałością po iniekcji niekwalifikujących się do
odpadów medycznych,
p) odpadów tekstyliów i odzieży,
r) popiołu paleniskowego;
3) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenie ich w przeznaczonych na ten cel
pojemnikach i workach zgodnie z opracowanym harmonogramem;
4) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej braku wyposażenie
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłej lub przydomowe oczyszczalnie ścieków
bytowych. Urządzenia te muszą posiadać pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody
zużytej przez użytkownika i częstotliwości jej opróżniania oraz muszą spełniać wymagania przepisów
prawa budowlanego;
5) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych odpadów zmieszanych uprawnionym
przedsiębiorcom;
6) gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych,
7) dokumentowanie usługi wywozu ścieków przez okazanie umowy i faktury poniesionej opłaty wystawionej
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych;
8) uprzątanie poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie itp. zanieczyszczeń z powierzchni
nieruchomości i utrzymanie należytego stanu sanitarno - higienicznego.
2. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia lodu, śniegu,
błota i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Lód i śnieg
niemożliwy do usunięcia należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania
śliskości.
3. Gromadzenie w przeznaczonym do tego celu pojemniku innych wytwarzanych na terenie nieruchomości
odpadów stanowiących niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. W przypadku gdy odpady wymienione w punkcie § 4 ust 1 pkt 2) będą oddawane w sposób zmieszany,
za odbiór takich odpadów zostanie naliczona opłata podwyższona, ustalona przez Radę Gminy w Bolesławiu
w odrębnej uchwale.
5. Zobowiązanie właścicieli nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągu
komunikacyjnego (chodników, dróg) do ich utrzymania w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie
z pasa drogowego.
§ 5. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne niesegregowane od właścicieli nieruchomości jest
zobowiązany do:
1) odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, w tym: odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontu;
2) wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych;
3) w przypadku rozsypania odpadów podczas transportu lub zanieczyszczenia środowiska zobowiązany jest
do ich usunięcia oraz pokrycie ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu.
Rozdział 3.
3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów;
2) w centrach handlowych, przed sklepami i szkołami i innymi nieruchomościami użytku publicznego
pojemniki o pojemności od 700 do 2500 litrów;
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3) nieruchomości zamieszkałe pojemniki lub worki na odpady segregowane o pojemności 60 l - 240 l.
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, lub pojemnikach o minimalnej pojemności,
uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość, odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l;
2) dla szkoły i przedszkola 3 l na każdego ucznia, przedszkolaka;
3) dla punktów handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej jednak co najmniej120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego jednak co najmniej 120 l,
5) dla zakładów usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych
pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
6) w przypadku lokali handlowych dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz,
poza lokalami co najmniej jednego pojemnika na odpady;
7) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa
w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz szalety przenośne
w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekroczy
4 godzin, jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanej wyżej, na każde
następne 4 godziny trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy
z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników i szaletów oraz opróżnienie i ich uprzątnięcie.
§ 8. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego
opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia - przyjmując
zużycie wody według wodomierza lub jako równe 3,0 m3/osobę/miesiąc;
2) w przypadkach nie wymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.
z 2002 r. Nr 8, poz. 70).
Rozdział 4.
4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów
przeznaczonych do użytku publicznego:
1) 11 odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne
odbierane są:
a) w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej raz w miesiącu,
b) w okresie od 1 kwietnia do 31 października co najmniej raz na dwa tygodnie;
2) odpady komunalne segregowane odbierane są co najmniej raz w miesiącu;
3) od jednostek handlowych, usługowych w zależności od wielkości pojemnika nie rzadziej jednak niż 2 razy
w tygodniu;
4) odpady niebezpieczne właściciel nieruchomości przekazuje na bieżąco do PSZOK;
5) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy w roku - przed sezonem letnim i przed sezonem
zimowym;
6) odpady kuchenne z kuchni zbiorowego żywienia raz w tygodniu;
7) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe powstałe z drobnych robót nie wymagających pozwolenia
lub zgłoszenia do Starosty właściciel nieruchomości zagospodarowuje lub przekazuje do PSZOK zgodnie
z zapisami określonymi w § 11 ust. 5.
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§ 10. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych może odbywać się przez uprawnionego przedsiębiorcę
działającego na podstawie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Bolesław oraz zawartej umowy na
opróżnianie zbiorników z właścicielem nieruchomości.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich
instrukcji eksploatacji.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według wyznaczonych
tras i w terminach określonych w harmonogramie.
§ 11. 1. Odpady komunalne podlegające obowiązkowemu usuwaniu i unieszkodliwianiu mają być
gromadzone wyłącznie w workach foliowych, zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dostosowanych do
wywozu i opróżniane przez odbiorcę odpadów.
2. Bioodpady mogą być kompostowane na terenie nieruchomości przez właścicieli w przydomowych
kompostownikach. Posiadanie kompostownika zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania
pojemnika lub worka na bioodpady.
3. W przypadku gdy bioodpady będą kompostowane na terenie nieruchomości zostanie naliczona niższa
opłata za odbiór odpadów komunalnych, ustalona przez Radę Gminy Bolesław w odrębnej uchwale.
4. Dopuszcza się spalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości poza urządzeniami
i instalacjami do tego przewidzianych, o ile nie narusza to odrębnych przepisów.
5. Odpady niebezpieczne oraz inne odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych
(przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, lakiery, farby, świetlówki, odpady
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne) należy zwracać do utworzonego PSZOK lub
punktów zbierania sprzętu przez sprzedawców. Gminny punkt zbiórki wymienionych odpadów PSZOK
znajduje się na działce nr 13/1 położonej w Pawłowie Gmina Bolesław.
6. Odpady wielkogabarytowe (meble, wymienione drzwi) należy wystawiać w wyznaczone dni przed
posesje.
7. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe niezawierające frakcji niebezpiecznych mogą być
zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane innym osobom do wykorzystania na potrzeby
własne np. do utwardzania lub naprawy zniszczonych dróg po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub
zarządcą drogi. W przypadku braku możliwości zagospodarowania na miejscu, odpady te należy dostarczyć do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Określa się limit tego rodzaju odpadów dostarczanych do
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ilości 0,5 m3/rok od gospodarstwa domowego.
8. Usuwanie odpadów przemysłowych, medycznych lub weterynaryjnych powstających w związku
z prowadzoną działalnością podlegają obowiązkowi gromadzenia, odbioru, unieszkodliwienia, według zasad
i wymogów określonych w odrębnych przepisach.
9. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny być gromadzone w pojemnikach na odpady właściciela
nieruchomości:
a) zakazuje się usuwania śniegu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię;
b) obowiązki określone w ust. 7 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych
obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.
10. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub workach
oznaczonych kolorami na jakie są przeznaczone:
a) niebieski kolor - papier w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
b) zielony kolor - szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
c) żółty kolor - odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
d) brązowy kolor - odpady ulegające biodegradacji;
e) czarny kolor - popiół paleniskowy.
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§ 12. 1. Urządzenia do gromadzenia odpadów
umożliwiającym łatwy dostęp do ich opróżniania.

komunalnych

winny

być

ustawione

w miejscu

2. Miejsce usytuowania urządzeń do gromadzenia odpadów nie może być przyczyną utrudnień
i uciążliwości dla sąsiadów i użytkowników dróg.
§ 13. Organizator wszelkiego rodzaju imprez plenerowych zobowiązany jest najpóźniej dzień wcześniej
wyposażyć teren w niezbędną ilość urządzeń do składowania odpadów oraz usunąć odpady w następnym dniu
po zakończeniu imprezy.
§ 14. 1. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa lub inna
działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:
a) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę pojemników do gromadzenia odpadów oraz w okresie
sezonu letniego codziennego ich opróżniania;
b) selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach odpowiednio wyznaczonych.
§ 15. Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, którzy zobowiązani są do
ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy, odbierane są obligatoryjnie
przez uprawniony podmiot na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez Radę Gminy.
§ 16. 1. Odpady komunalne od pozostałych właścicieli nieruchomości odbierane są w sposób indywidualny
na podstawie zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych przez uprawniony podmiot w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób
zgodny z przepisami ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na gminach.
3. § 16 dotyczy również właścicieli nieruchomości niezamieszkałej, ale na której powstają odpady
komunalne oraz nieruchomości po części zamieszkałej, a po części niezamieszkałej gdzie dodatkowo powstają
odpady komunale w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy maja zgodnie z treścią art. 6m ustawy
obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub
powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych złożenia w gminie deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rozdział 5.
5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczania ilości
powstawania odpadów. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, właściciele
nieruchomości mogą podejmować następujące działania:
1) racjonalizowanie zakupów poprzez identyfikowanie produktów na podstawie oznakowań ekologicznych;
2) ponowne wykorzystanie materiałów i produktów;
3) wydłużenie okresu użytkowania produktów;
4) unikanie stosowania i używania artykułów jednorazowego użytku;
5) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawę;
6) budowę i użytkowanie kompostowników.
2. Gmina podnosi świadomość mieszkańców poprzez ciągłą edukację ekologiczną w zakresie
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Rozdział 6.
6.
Obowiązki właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich
§ 18. 1. Właściciele zwierząt domowych, hodowlanych są zobowiązani do:
1) utrzymania i hodowli zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia oraz nadmiernej uciążliwości dla osób
trzecich w szczególności do utrzymania ich w obrębie nieruchomości oddzielonej trwałym ogrodzeniem od
miejsc publicznych,
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2) gromadzenia odpadów pochodzących od tych zwierząt w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego
i sanitarnego,
3) umieszczenia w widocznym miejscu ostrzeżenia o fakcie chowu zwierząt niebezpiecznych (agresywnych
psów, itp.),
4) poddawania zwierząt okresowym szczepieniom ochronnym na zasadach określonych w odrębnych
przepisach.
2. Psy i inne zwierzęta w miejscach publicznych powinny znajdować się pod opieką właściciela (lub innego
dorosłego opiekuna).
3. Zwierzęta gospodarskie pozostawione na wolnym powietrzu winny być zabezpieczone tak, aby
nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i ruchu drogowego oraz aby nie były narażone na niebezpieczeństwo.
§ 19. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bolesław reguluje odrębna
uchwała Rady Gminy Bolesław w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Bolesław".
Rozdział 7.
7.
Wyznaczenie obszarów podlegających deratyzacji
§ 20. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
Bolesław określi w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz poprzez zarządzenie określi termin jej przeprowadzenia.
Rozdział 8.
8.
Postanowienia końcowe
§ 21. Osoby nie wykonujące obowiązków z regulaminu, podlegają odpowiedzialności przewidzianej ustawą
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn.
zm.) oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) postępowanie
w tych sprawach prowadzone jest według kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie.
§ 22. Osoby uchylające się od opodatkowania poprzez niezłożenie deklaracji lub podanie w niej nieprawdy
podlegają odpowiedzialności kodeksu karnego.
§ 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego i Ordynacji podatkowej.
§ 24. Po wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania sporów związanych z funkcjonowaniem
zorganizowanego systemu odbioru odpadów będą one rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla Gminy
Bolesław.

Przewodniczący Rady Gminy
Bolesław
Roman Kowal
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