UCHWALA NR XIX/106/2012
RADY GMINY BUD/JS/.EWICE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku na terenie Gminy Budziszewice
Na podstawie art. 18 List. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie
gminnym (Dz. U. z.2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13, poz. 984, Nr
214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, 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. 1 4 4 1 , N r 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1 1 1 1 , 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 106, poz.
675, N r 4 0 , poz. 230; z 2 0 1 1 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149,
poz. 887, z 2 0 1 2 roku poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci
i porza^dku w gminach ( Dz. U. z.2012 roku poz. 391, z 2 0 1 1 r. Nr 152, poz. 897 ) . po zasitjgni^ciu opinii
Panstwowego Inspektora Sanitarnego, Rada G m i n y Budziszewice uchwala , co nast^puje:
§ 1. Uchwala sisj Regulamin utrzymania czystosci i porza^dku na terenie Gminy Budziszewice stanowi^cy
zala.cznik do niniejszej uchwaiy.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza sit; Wojtowi Gminy Budziszewice.
§3. Traci moc Uchwala Nr X X X I I 1 / 1 5 7 / 0 6 Rady G m i n y Budziszewice z dnia 26.09.2006r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystosci i porza,dku na terenie G m i n y Budziszew-ice.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dm od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa
Lodzkieuo.

Przewodniczqcy Rady Gminy
{_£j/£fq>/

&44'sd

Piotr Jagiello
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Zalacznik do Uchwaly Nr XIX/106/2012
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Regulamin utrzymania czystosci i porz^dku na terenie Gminy Budziszewice
RozdziaJ 1.
Postanowienia ogolne
§ 1. 1. Regulamin okresla szczegolowe zasady czystosci i porzajdku na terenie gminy Budziszewice oraz zasady
odbioru odpadow komunalnych od mieszkaiicow gminy Budziszewice.
2. Regulamin obowiqzuje wlascicieli nieruchomosci, mieszkancow oraz osoby przebywajajce czasowo na
terenie gminy Budziszewice. Z system LI odbioru odpadow wylqczone zostaja^ instytucje i podmioty prowadz^ce
dzialalnosc gospodarcza., ktore we wlasnym zakresie zobowiqzane sa. do podpisywania indywidualnej umowy,
ktorej przedmiotem b?dzie odbior odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci , z przedsi?biorca^ wpisanym do
Rejestru Dzialalnosci Regulowanej.
§ 2. llekroc w Regulaminie jest mowa o:
l)odpadach komunalnych
rozumie si? przez to odpady stale i plynne powstaja^ce w gospodarstwach
domowych; a takze odpady niezawierajajL'e odpadow niebezpiecznych pochodzace od innych wytworcow
odpadow, ktore ze wzgledu na swoj charakter lub sklad sa. podobne do odpadow powstaja^cych
w gospodarstwach domowych;
2) wlascicielach nieruchomosci -- rozumie si? przez to wlascicieli, wspotwtascicieli, uzytkownikow wieczystych
i osoby posiadajajze nieruchomosci w zarzajdzie lub uzytkowaniu, oraz inne podmioty wladajace
nieruchomoscia^, takze gospodarstwa domowe;
3) gospodarstwa domowe
si? utrzymuj^cych;

rozumie si<j przez to jedna^ osobtj lub wi^cej osob razem zamieszkujacych i wspolnie

4) bioodpady rozumie si? przez to odpady ulegajajce biodegradacji zterenow zieleni ( trawa, liscie, gat^zie,
szczatki roslinne, itp. ) oraz odpady kuchenne z gospodarstw domowych ( resztki zywnosci, owoce, warzywa,
pieczywo, itp.);
5) odpady ulegajqce biodegradacji
rozumie si? przez to odpady komunalne, ktore ulegaja_ rozktadowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmow ( zgodnie z art. 3 ustawy o odpadach Dz. U.
2001 Nr 62, poz. 628 z pozn. zm.) Zalicza si? tu: tzw. odpady zielone powstaja_ce w ogrodkach przydomowych,
np. sci?ta trawa, kwiaty, liscie, chwasty, itp. oraz odpady kuchenne, np. resztki zywnosci, obierki, skorupki jaj,
odpady po owocach i warzywach, itp. ; oraz papier i tektur?, drewno;
6) odpady wielkogabarytowe rozumie si? przez to odpady komunalne, ktore ze wzgl?du na swoje rozmiary lub
mas? nie mogq. bye umieszczone w typowych pojemnikach, z wyla^czeniem zuzytego sprz?tu elektrycznego
i elektronicznego;
7) odpady niebezpieczne rozumie si? przez to odpady komunalne, ktore zawieraja, sktadniki niebezpieczne oraz
posiadaja^ wlasciwosci niebezpieczne okreslone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, aw
szczegolnosci: przeterminowane leki i baterie;
8) odpady zmieszane - rozumie si? przez to selektywnie gromadzone komunalne nie poddane selektywnemu
zbieraniu;
9) odpady surowcowe
rozumie si? przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady opakowaniowe:
z papieru i tektury, ze szkla bezbarwnego i kolorowego, z tworzyw sztucznych, z metali, wielomateriatowe oraz
nieopakowaniowe odpady z papieru i tektury;
10)zuzyty sprz^t elektryczny i elektroniczny rozumie si? przez to sprz?t wymieniony w zalaczniku nr 1 do
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. Nr 180 poz. 1495),

Id: E751012B-3A-IC-IA3F-9BA5-B4DA69D2595C. Podpisany

Strona I

pochodzacy z gospodarstw domowych lub z innych zrodet, ktory ze wzglexlu na charakter i ilosc jest podobny
do zuzytego sprzetu pochodzqcego z gospodarstw domowych, stanowia^cy odpady komunalne w rozumieniu
przepisow o odpadach;
1 1 ) zorganizowany system odbioru odpadow system odbioru odpadow komunalnych od mieszkaricow gminy
Budziszewice zorganizowany przez Gmintj Budziszewice:
12) operator wykonawca wyioniony w drodze przetargu nieograniczonego do swiadczenia using w ramach
Zorganizowanego systemu Odbiorn Odpadow;
13)chowie zwierzqt rozumie si<j przez to wszelkie formy posiadania zwierzaj gospodarskich bez wzgledu na
tytul prawny oraz sposob ich utrzymywania i uzytkowania;
14) zwierzetach domowych nalezy przez to rozumiec zwierzeta tradycyjne przebywaja.ce wraz z cztowiekiem
w charakterze jego towarzysza, a w szczegolnosci: psy, koty, ptaki, egzotyczne, chomiki, swinki morskie, ryb
i zolwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzijta uznane za nadaja.ce sie do trzymania w mieszkaniach
w celach nie hodowlanych;
15) zwierzetach gospodarskich nalezy przez to rozumiec zwierzeja utrzymywane w celach hodowlanych
i produkcyjnych, a w szczegolnosd: konie, bydlo, swinie, owce, kozy, kury, kaczki, ge.si, got^bie, indyki,
perliczki. strusie, kroliki, nutrie. norki. lisy. tchorzofretki, ryby, hodowlane, pszczoly oraz inne zwierz^ta
w rozumieniu przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzaj: gospodarskich.
Rozdzial 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie nieruchomosci
§ 3. 1. Wlasciciele nieruchomosci sq zobowi;\zani do utrzymania czystosci i porzajdku oraz nalezytego stanu
sanitarno higienicznego i estetyczncgo nieruchomosci.
2. W celu utrzymania czystosci i porzqdku \vlasciciele nieruchomosci zobowia.zani sa.do:
1) odprowadzania nieczystosci cieklych do szczelnego bezodptywowego zbiornika lub przydomowej
oczyszczalni. Ponadto wtasciciele nieruchomosci obowiajzani sa. do pozbywania sitj nieczystosci ciektych
w sposob systematyczny, nie dopuszczajqc do przepelnienia sie^ bezodplywowego zbiornika, gwarantuja^c
czystosc i porzajdek na nieruchomosci;
2) oprozniania z osadow sciekowych zbiornikow oczyszczalni przydomowych. Cz^stotliwosc ich oprozniania
wynika z instrukcji eksploatacji;
3) przytqczenia nieruchomosci do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 rniesi^cy od dnia przekazania jej do
eksploatacji;
4) stosowania srodkow neutralnych dla srodovviska przy Lisuwaniu sliskosci i gotoledzi - zgodnie
z Rozporzajdzeniem Ministra Srodowiska z d n i a 27 pazdziernika 2005 r. w sprawie rodzajow i warunkow
stosowania srodkow, jakie rnogci bye uzywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach ( Dz. U. Nr 230,
poz. 1960).
3. Mycie i naprawy samochodovv i innych pojazdow poza myjniami i warsztatami naprawczymi. moga,
odbywac si^ \vyla.cznie dla wlasnych potrzeb i pod warunkiem, ze czynnosci te nie bedq stanowic zagrozenia dla
srodowiska naturalnego ( zanieczyszczeh gruntow lub wody) oraz ucia^zliwosci dla nieruchomosci sa^siednich.
a powstaja.ce odpady bedq gromadzone w sposob umozliwiaja.cy ich usuni^cie, zgodnie z przepisami ustawy.
4. Ponadto wlasciciele nieruchomosci obowiqzani sa. zapobiegac:
1) nagromadzeniu odpadow komunalnych poza miejscem do tego przeznaczonym;
2) dewastacji urz^dzen przeznaczonych do gromadzenia odpadow komunalnych;
3) rozprzestrzenianiu si? przykrych zapachow, odorow i odciekow;
4) powstaniu zrodel zagrozenia epidemiologicznego spovvodowanego w szczegolnosci niewtasciwym
kompostowaniem i przechowyvvaniem nawozow naturalnych i mineralnych oraz odpadow komunalnych
w urzajizeniach do tego nieprzystosowanych.
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Rozdziat 3.
Rodzaj i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych
§4. l.Ustala si§ nastepuja.ce rodzaje pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych na
terenie nieruchomosci:
1) pojemniki na odpady o pojemnosci 120 I, 240 1, 1 100 I;
2) pojemniki z tworzywa sztucznego .. dzwon" przeznaczone do selektywnej zbiorki opakowan ze szkla, tworzyw
sztucznych, papieru, tektury o pojemnosci 1500 I;
3) kontenery typu KP 7;
4) pojemniki lub worki o pojemnosci od 60 I do 120 I oznaczone odpowiednimi napisami w stosunku do kazdego
rodzaju odpadu zbieranego selektywnie.
2. llosc i wielkosc pojemnikow sluzqcych do gromadzenia zmieszanych odpadow komunalnych btjdzie
dostosowana do liczby osob zamieszkuja^cych dana^ nieruchomosc lub w przypadku gospodarstw domowych do
liczby osob stanowiqcych odrebne gospodarstvvo domowe, \ nast£puja.cy sposob:
1) pojemnik o pojemnosci 120 1 dla nieruchomosci. ktora^zamieszkuje do 4 osob tajL'znie;
2) pojemnik o pojemnosci 240 I dla nieruchomosci, ktora, zamieszkuje powyzej 4 osob;
3) pojemnik o pojemnosci 1 100 1 na nieruchomosciach wielorodzinnych.
3. W przypadku nieruchomosci, na ktorych nie zamieszkuja^ mieszkancy, a powstaja^ odpady komunalne nalezy
je grornadzic w pojemnikach, uwzgledniajqc nastepuja.ee normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu
odbioru:
1) dla szkoiy

2 I na kazdego ucznia i pracownika;

2) dla punktu przedszkolnego
3) dla Urz^du Gminy

2 I na kazde dziecko i pracownika;

2 I na kazdego pracownika oraz 0,5 1 na kazdego interesanta, klienta lub odwiedzajqcego;

4) dla lokali handlowych i gastronomicznych
kazdy punkt;

30 1 na kazdego zatrudnionego, jednak nie mniej niz 1100 1 na

5) dla zakfadow. usiugowych i produkcyjnych

120 I na kazdych 10 pracownikow;

6) dla domkow letniskowych pojemniki i worki lakie. jak dla domow jednorodzinnych;
7) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystosci wymagane jest rowniez
ustawienie na zewnajrz, poza lokalem co najmniej jednego pojemnika na odpady.
4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek wtasciciela nieruchomosci wielkosc pojemnika moze ulec
zmianie.
5. Wlasciciel nieruchomosci obowia^zany jest udostepnic pojemniki/worki przeznaczone do zbierania odpadow
komunalnych. na czas odbierania tych odpadow, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomosci w miejsce
latwo dost<jpne dla operatora, w sposob nie powoduja^cy uciqzliwosci dla mieszkancow i osob trzecich.
6. Do pojemnikow do gromadzenia zmieszanych odpadow komunalnych zabrania si^ wrzucania: gruzu, opon,
gora.cego popiolu i zuzla, odpadow zielonych, odpadow niebezpiecznych, zuzytego sprzsjtu elektrycznego
i elektronicznego, odpadow wielkogabarytowych.
7. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednia^ zawartosciq zostanq odebrane przez operatora, ale przy zgloszonej
kolejnej nieprawidlowosci dotyczqcych. gromadzenia odpadow naliczona zostanie oplata jak za odpady
niesegregowane.
8. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia pojemnikow z winy wlasciciela nieruchomosci, jest on
zobowia^zany do pokrycia kosztow naprawy kib zakupu nowego pojemnika.
9. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiorki odpadow oznaczone sa. kolorami lub napisami
z oznaczeniem rodzaju odpadow. na jakie s?[ przeznaczone:
1) do worka/pojemnika niebieskiego lub z napisem ..MAKULATURA" wydzielane sa,: papier, tektura i tekstylia;
2) do worka/ pojemnika zielonego lub z napisem ..SZKLO " wydzielane sa,: szklo i metal;
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3) do worka/pojemnika zoltego kih z napisem .. Pl.ASTIK": plastik i tworzywa sztuczne;
4) do worka/pojemnika brqzowego lub z napisem .. ODPADY ZIELONE" : odpady biodegradowalne.
10. Dopuszcza sisj stosowanie przez zbierajqcego i wywozqcego odpady, workow/pojemnikow w innych
kolorach , powszechnie dostepnych na rynku.
1 1 . Odpady zbierane w workach/pojemnikach nalezy oczyscic z resztek innych substancji.
12. W vvyznaczonych punktach na tcrenie G m i n y Budziszewice. udostepnione zostana, pojemniki do
selektywnej zbiorki odpadow komunalnych.
Rozdziat 4.
Sposob i cz^stotliwosc pozbywania si^ odpadow komunalnych z lerenu nieruchomosci
§ 5. 1. Czijstotliwosc wywozu odpadow:
l)zmieszane odpady komunalne bsjda^ odbierane jeden raz na dwa tygodnie wg harmonogramu podanego do
wiadornosci rnieszkancow;
2) odpady zebrane selektywnie b^dj\e jeden raz na dwa tygodnie wg harmonogramu podanego do
wiadornosci rnieszkancow;
3) odpady biodegradowalne w sezonie wiosna. lato, jesieii odbierane b^da^co 2 tygodnie podczas organizowanych
zbiorek;
4) harmonogram okreslajaji'y terminy odbioru odpadow z poszczegolnych nieruchomos'ci zostanie dostarczony
mieszkaricom oraz b^dzie dostepny na stronie internetovvej urzedu: www.budziszewice.net .
2. W-rasciciele nieruchomosci mogq samodzielnie w sposob nie powoduj<\cy uciqzliwosci dla otoczenia
kompostowac odpady biodegradowalne w przydomowych kompostowniach oraz wykorzystac powstaly nawoz
organiczny do vvlasnych celow. Jezeli w/vv odpady. nie bedq gromadzone w kompostowniach, zbierane beda. przez
mieszkancow do odpowiednio oznakowanych workow/pojemnikow w kolorze brqzowym .
3. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie nalezy wydzielac z powstajaj^ych odpadow
komunalnych oraz wrzucac do oznakowanych pojemnikow przeznaczonych na w/w odpady, rozmieszczonych
w wyznaczonych punktach naterenie Gminy Budziszewice:
1) punkt odbioru przeterminowanych lekow:
a) Apteka Krokus ul. J. Ch. Paska 62.
b) Poradnia Rodzinna NZOZ. ul. J.CH. F'aska 33;
2) punkt odbioru baterii:
a) Urza^d Gminy Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66,
b) Zespol Szkot w Budziszewicach, ul. Szkolna 3,
c) Punkt Przedszkolny w Re_kawcu.
4. Odpady vvielkogabarytowe ( meblc, duze agd. . TV) odbierane beda. dwa razy w rokLi sprzed posesji.
w terminach podanych do wiadomosci mies/kancow z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Odpady poremontowe i budowlane oraz odpady pochodzQce z dzialalnosci gospodarczej nie sa, objete
systemem zorganizowanym przez Gmini; Budziszewice, a pozbywanie sisj ich obywa sitj na koszt wlasciciela za
posrednictwem operatora posiadajqcego wpis do dziaialnosci regulowanej. Odpady z budowy i remontow
prowadzonych na terenie nieruchomosci nalezy gromadzic w) Iqcznie w kontenerach uniemozliwiaJ£\cych pylenie
i przeznaczonych na odpady budowlane i poremontowe.
6. Oplata za odbior odpadow
nieprawidlowego sposobu segregacji
pierwsze ustne, drugie - pisemne).

komunalnych rnoze zostac powisjkszona w przypadku stwierdzenia
( przy zadeklarowanej segregacji), po wczesniejszych upomnieniach (

7. Niewykonanie uslug z powodu braku dojazdu lub dostsjpu zawinionego przez Wrasciciela nie powoduje
pomniejszenia ustalonej w decyzji platnosci.
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Rozd/.ial 5.
Obowii|zki osob utrzymujijcych zwier/.ela domowe, ma jijce na celu ochron^ przed zagrozeniem lub
uci^ziiwosciq dla ludzi oraz przcd zanicczyszczcnicm terenow przeznaczonych do wspolnego uzylku
§ 6. 1. Wlasciciele lub opiekunowie psow i innych zwierzqt domowych sq zobowiqzani do:
1) sprawowania opieki nad tymi zwierzetami. w taki sposob aby zwierzela te nie zaklocaJy spokoju i nie stanowHy
zagrozenia i uciqzliwosci dla otoczenia;
2) zabezpieczenia miejsc przebywania zwierzqt domowych w taki sposob, aby zwierzeta nie mogJy opuszczac ich
samodzielnie;
3) zapewnienia szczegolnego dozoru vv sytuacjach gdy zwierztj nie jest uwiqzane lub
w pomieszczeniu nie posiadajqcym zamkniecia czy na terenie nie posiadajqcym ogrodzenia;

znajduje

sie

4) trzymania zwierzqt domowych mogqcych stanowic zagrozenia dla ludzi na uwiezi, ajezeli biegajq luzem
zapewnienia ogrodzenia uniemozliwiajqcego wydostanie sisj zwierz^cia na zewnqtrz, umieszczenia tabliczki
ostrzegawczej z odpowiednim napisem oraz zainstalovvania dzwonka;
2. Wtasciciele psow zobowi;\/.ani sa. ponadlo do:
1 ) ) zachovvania stalej i bezposredniej kontroli nad psem. w szev.egolnosci poprzez:
a) prowadzenie psa na smyczy. a psa agresywnego dodatkovvo w kagaricu,
b) przestrzeganie zakazu wprowadzania psow do: sklepow, lokali gastronomicznych, pomieszczen biurowych
oraz innych obiektow uzytecznosci publicznej.
c) usuwanie na terenach publicznych zanieczyszczeii spowodowanych przez psa,
d) uniemozliwienie psu dostepu do piaskownicy.
3. Zabrania si(j:
1) puszczania psa bez dozoru;
2) szczucia lub doprowadzania psa przez draznienie albo ploszenie do tego stopnia, ze staj^ si(j on niebezpieczny.
4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach ma)o ucz^szczanych przez ludzi i tylko
w wypadku gdy posiadacz psa ma mozliwosc sprawowania bezposredniej kontroli nad jego zachowaniem.
Rozdzial 6.
Wymagania w zakresie utrzymania zwierzijt gospodarskich na terenach wyljjczonych z produkcji rolniczej,
w tym takze zakazu ich ulrzymywania na okreslonych obszarach lub w poszczegolnych nieruchomosciach
§7. 1. Wlasciciele zwierzqt gospodarskich zobowifjzani sa_ do gromadzenia i usuwania odpadow oraz
nieczystosci powstaj^cych w/.wia/.ku z chovvem zwicrza.1 w sposob zgodny z obowia.zuja,cymi przepisami,
w szczegolnosci przepisami sanitarno epidcmiologicznym oraz prawem ochrony srodowiska.
2. Przy hodowli zwierzqt gospodarskich muszq bye spelnione rniedzy i n n y m i nastepujqce wymogi:
1 ) ) zwierzeta gospodarskie utrzymywane na nieruchomosci powinny bye zabezpieczone przed samowolnym
opuszczaniem tej nieruchomosci:
2) hodowla nie btjdzie powodowac nadmiernych ucia.zliwosci, takich jak halas czy wydzielanie uciqzliwych
zapachow w stosunku do nieruchomosci sqsiednich.
3. Wlasciciel zwierzijcia, ktore zanieczyscilo teren uzytku publicznego obowia.zany jest do uprza.tni(jcia
zanieczyszczenia.
4. Zabrania sisj odprowadzania plynnych odchodow zwierztjcych oraz odsia_kow z obornika do zbiornikow
bezodplywowych, w ktorych grornadzone sq scieki bytowe.
Rozdzial 7.
Zasady przeprowadzania akcji deratyzacji
§ 8. 1. Wlasciciele nieruchomosci sa. zobovviqzani do przeprowadzenia w rnianj potrzeby deratyzacji na terenie
nieruchomosci.
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2. Obowiazkowej deratyzacji podlegaj^ wszystkie nieruchornosci na terenie gminy Budziszewice w tym
szczegolnie budynki mieszkalne, sklepy, obiekty uzytecznosci publicznej, siec kanalizacyjna.
3. Zaklada si?, iz obowiqzkowa deratyzacja zostanie przeprowadzona w kwietniu oraz pazdzierniku kazdego
roku oraz kazdorazowo w przypadku pojawienia sie gryzoni stwarzaja^cych zagrozenie sanitarne, na terenach
wymienionych w pkt 1. Termin przeprowadzenia obowiajzkowej deratyzacji Wojt w uzgodnieniu z Paiistwowym
Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym podaje do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie na tablicy
ogloszeri oraz kurenda^w poszczegolnych solectwach.
Rozdzial 8.
Przepisy koncowe
§ 9. 1. Wszelkie nieprawidlowosci dotycza.ce stanu czystosci i porza.dku na terenie gminy Budziszewice, mozna
zglaszac osobiscie do Urz^du Gminy do Referatu do spraw Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Srodowiska, pokqj
nr 7 bajdz telefonicznie pod numer: 44 710 23 89 wew. 22.
2. Osoby nie wykonujace powyzszych obowiazkow podlegaja^karze przewidzianej przepisami ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach (tj. Dz. U. z2012 r. poz. 391) oraz ustawy z dnia
20.05.1971 Kodeks wykroczen ( Dz. U. nr 114 z pozn. zm. ) postepowanie w tych sprawach prowadzone jest
wedlug przepisow kodeksu w sprawach o wykroczenie.
3. Osoby uchylajaj; si^; od opodatkowania poprzez niezlozone deklaracji lub podanie w niej nieprawdy
podlegaja_ karze przewidzianej w Kodeksie skarbowym ( Dz. U. z 1999 r. Nr 83 poz. 930 z pozn. zm).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem rnaja^ zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego
i ordynacji podatkowej.
5. Po wyczerpaniu rnozliwosci polubownego rozwiqzania sporow zwiqzanych z funkcjonowaniem
zorganizowanego systemu odbioru odpadow, b^da^ one rozstrzygane przez sajd powszechny wlasciwy dla Gminy
Budziszewice.
6. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie udost^pniona na stronie internetowej Gminy Budziszewice,
oraz na tablicy ogloszen z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed terminem
wprowadzenia tych zmian w zycie.
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