
UCHWAŁA NR 93/XXXVIII/2017
RADY GMINY ŁĄCKO

z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy Łącko uchwala, co następuje:  

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289);  

b) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone do trwałego 
przebywania osób w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych;

c) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć obiekty i tereny przeznaczone pod 
działalność gospodarczą, działalność oświatową, działalność kulturalną, urzędy, lokale gastronomiczne; 

d) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego 
przez Wójta Gminy Łącko rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości;

e) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady, które ze względu na swoje wymiary 
nie mogą być zbierane w typowych pojemnikach stanowiących wyposażenie nieruchomości np.: wózki, 
rowery, meble;

f) pojemnikach – należy przez to rozumieć kontenery, kosze uliczne, worki służące do gromadzenia odpadów;

g) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone tymczasowo w zbiornikach 
bezodpływowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy;

h) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Łącko dostarczany właścicielom nieruchomości przez Gminę;

i) domkach letniskowych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 
należy przez to rozumieć obiekty, które służą do zaspokajania potrzeb społeczeństwa związanych 
z wypoczynkiem i rekreacją. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Łącko zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy, a także poprzez:

a) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

b) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w §13 
ust. 1 regulaminu;

c) przygotowanie na terenie nieruchomości miejsca w celu ustawienia pojemników do zbierania odpadów 
komunalnych;

d) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla 
sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń 
i pracowników jednostki wywozowej;

e) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych;
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f) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony 
w rozdziale 1 i 2 regulaminu;

g) utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno – higienicznym;

h) utrzymywanie czystości na przystankach, w przepustach, przejściach, pod mostami, itp.;

i) utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;

j) umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów jedynie w miejscach do tego celu przeznaczonych;

k) oznaczenie nieruchomości, zgodnie z art. 47 b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 
i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) przez umieszczenie w widocznym z ulicy 
miejscu, numeru porządkowego nieruchomości.

2. Na terenie Gminy Łącko biorąc pod uwagę zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:

a) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach; 
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki, a także korę) oraz papier i tekturę, 
nie zawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii, itp. o ile nie jest to sprzeczne z zasadami 
współżycia społecznego;

b) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie 
z pojemnika;

c) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania 
substancji ciekłych;

d) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi, 
np. w lasach, zagłębieniach terenu, nad brzegami cieków wodnych;

e) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich jak: 
odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które należy 
zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;

f) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących 
z działalności gospodarczej;

g) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących i powstających z nieruchomości zamieszkałych lub 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, tj. sklepów, punktów gastronomicznych 
i usługowych, punktów działalności gospodarczej oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz 
kontenerów i pojemników ogólnodostępnych.

§ 4. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy 
zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy drogi.

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów:

a) papieru i tektury;

b) metali;

c) tworzyw sztucznych;

d) opakowań wielomateriałowych;

e) szkła, w tym szkła bezbarwnego i szkła kolorowego;

f) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

g) odpadów zielonych;

h) przeterminowanych leków;

i) chemikaliów;

j) zużytych baterii i akumulatorów;

k) zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych;
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l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

m) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;

n) zużytych opon.

2. Odpady komunalne, o których mowa w §5 ust.1 pkt. f-g mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 
bioodpady (odpady mokre) w zabudowie jednorodzinnej.

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych:

a) Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników ( 
w tym worków):

- pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier” – odpady opakowaniowe z papieru i odpady 
opakowaniowe z tektury;

- pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło” – odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 
ze szkła;

- pojemniki koloru czerwonego oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

- pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” – odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów; z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego 
wewnątrz odpadu.

b) Opakowania przed złożeniem do pojemnika należy opróżnić i trwale zgnieść, jeśli rodzaj materiału na to 
pozwala.

c) Do selektywnej zbiórki odpadów należy stosować worki foliowe w kolorach określonych w § 6, pkt a, które 
należy szczelnie zamknąć, aby uniemożliwić wysypywanie się odpadów. Dopuszczalne jest gromadzenie 
odpadów w opisanych pojemnikach według § 6 pkt a.

d) Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się na 
terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich 
nieruchomości.

e) Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się z terenu nieruchomości dwa razy w roku, z miejsc 
zapewniających łatwy dojazd pojazdu jednostki wywozowej. W przypadku zabudowy wielorodzinnej 
odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania 
odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w wyznaczonym miejscu nie wcześniej niż 
24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru. Ponadto oznakowane odpady wielkogabarytowe 
właściciel nieruchomości może dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łącku.

f) Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów lub kontenerach udostępnionych przez jednostkę 
wywozową lub jednostkę gminną, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości korzystania 
z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu jednostki wywozowej. Przedsiębiorca odbierający 
odpady ma obowiązek w ramach opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, 
które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani 
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych objęci 
systemem gospodarowania odpadami odpady budowlane i rozbiórkowe mogą także przekazywać do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

g) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady wskazane w § 5 ust.1 pkt a-g i pkt. m należy 
gromadzić w pojemnikach. Pozostałe wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą 
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich 
odbioru.

h) Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę odbierającego odpady wyłonionego 
w drodze przetargu, z miejsc usytuowanych przed posesją. Właściciel nieruchomości ma obowiązek 
w terminie określonym harmonogramem wystawić je w wyznaczone miejsce umożliwiające swobodny 
dojazd jednostki odbierającej odpady, nie później niż do godziny 7.00 dnia, w którym jest wyznaczony 
termin ich odbioru, jednak nie wcześniej niż 24 h przed tym terminem.
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i) W przypadku nieruchomości niezamieszkałych właściciele tych nieruchomości powinni powstałe odpady 
przekazywać przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Łącko lub 
jednostce gminnej.

j) Wszelkie reklamacje związane z nieodebraniem odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady 
komunalne należy zgłaszać do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącku osobiście, telefonicznie pod numer 
(018) 444 55 58, e-mailowo : zgk@lacko.pl lub faksem. Każde zgłoszenie jest przekazywane do jednostki 
odbierającej odpady.

§ 7. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać odpady 
pochodzące z gospodarstw domowych, oznakowane kodami kreskowymi, do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych przez cały rok w dniach i godzinach otwarcia tego punktu.

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:

a) Właściciele nieruchomości zabudowanych usytuowanych na terenach nieuzbrojonych w sieć kanalizacji 
sanitarnej zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym zbiorników 
bezodpływowych do gromadzenia nieczystości płynnych poprzez zapewnienie systematycznego usuwania 
nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz niedopuszczenia do ich przepełniania 
i wylewania się ścieków na powierzchnię.

b) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 
zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego podmiotu;

c) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji;

d) Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 
płynnych, pracownicy podmiotu uprawnionego maja obowiązek natychmiast usunąć;

e) Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości za 
wyjątkiem uprawnionych podmiotów.

§ 9. 1. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku 
publicznego czystą wodą pod warunkiem, że powstające ścieki zagospodarowywane są na terenie 
nieruchomości i nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami oraz ich naprawa poza warsztatami na terenach 
służących do użytku publicznego możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych 
i oznakowanych stosowną tablicą. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi 
może odbywać się wyłącznie w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów.

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (chodników) położonych wzdłuż 
nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości 
chodnika.

§ 11. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni 
przyulicznej, w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Nie dopuszcza się zgarniania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń na jezdnię.

§ 12. Nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, objęte są ryczałtową stawką 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 13. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomości stosuje się pojemniki, worki, kosze, 
kontenery o minimalnej pojemności:

a) kosze o pojemności od 35 l;
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b) worki z folii LDPE o pojemności od 60 l;

c) pojemniki o pojemności 110 l;

d) pojemniki o pojemności 120 l;

e) pojemniki o pojemności 240 l;

f) pojemniki o pojemności 250 l;

g) kontenery o pojemności 1100 l.

2. Liczba pojemników, w jaką powinna być wyposażona nieruchomość, zależy od liczby jej mieszkańców 
oraz częstotliwości odbierania odpadów.

§ 14. Do ustalenia pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przyjmuje 
się następujące ilości odpadów komunalnych produkowanych w ciągu miesiąca:

a) 30 litrów na każdego mieszkańca;

b) 3 litry na każdego ucznia i pracownika w szkole i przedszkolu;

c) 15 litrów na każdego pracownika zatrudnionego w obiekcie biurowym;

d) 35 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej – dla lokali handlowych;

e) 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych;

f) 25 litrów za 1miejsce noclegowe z wyżywieniem.

§ 15. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we 
właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w szczególności utrzymania ich w czystości oraz 
poddawać okresowej dezynfekcji.

§ 16. Przedsiębiorca po każdorazowym odbiorze odpadów komunalnych dokonuje uporządkowania 
miejsca, gdzie znajdują się pojemniki i worki oraz terenu, na którym wykonywana była czynność odbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów.

§ 17. Ustala się dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi minimalną pojemność 
pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego 
pojemnika korzysta:

a) Do 50 osób – w rozmiarze 1100 l,

b) Powyżej 50 osób do 100 osób – w rozmiarze 2 x 1100 l,

c) Powyżej 100 osób – rozmiarze 3 x 1100 l.

§ 18. Kosze uliczne umieszcza się przy drogach publicznych oraz nieruchomościach służących do użytku 
publicznego szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, na przystankach autobusowych, 
w parkach, obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz pozostałych terenach ogólnodostępnych.

§ 19. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych odpadów komunalnych:

a) Mniej niż 10 osób – 240 l

b) Nie mniej niż 10 osób i nie więcej niż 15 osób – w rozmiarze 2 x 240 l

c) Nie mniej niż 16 osób i nie więcej niż 25 osób – w rozmiarze 1100 l

d) Nie mniej niż 26 osób i nie więcej niż 30 osób – w rozmiarze 1100 l i 250 l

e) Powyżej 31 osób – w rozmiarze 1100 l i 2 x 240 l.

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 
roku, minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie nieruchomości 
niesegregowanych odpadów komunalnych – 120 l.
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§ 20. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości i terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki 
letniskowe i innych o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym:

a) bioodpady – nie rzadziej niż raz w miesiącu

b) odpady wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale 
i szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu

c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu;

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz pozostałe odpady - nie rzadziej niż dwa razy do roku, według 
harmonogramu określonego przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku;

e) odpady z koszy ulicznych - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

f) odpady komunalne z cmentarzy - według zgłoszeń lecz conajmniej 2 razy do roku;

g) odpady budowlane i rozbiórkowe - według zgłoszeń właściciela nieruchomości zamieszkałej.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia 
ilości wytwarzanych odpadów poprzez: unikanie używania produktów jednorazowego użytku, opakowań 
jednorazowych w tym opakowań z tworzyw sztucznych, wykorzystywanie produktów o wydłużonym okresie 
użytkowania, wielokrotne wykorzystywanie opakowań szklanych i plastikowych.

§ 22. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji zaleca się kompostowanie tych 
odpadów na terenie nieruchomości i wykorzystywanie we własnym zakresie, w sposób nie powodujący 
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

§ 23. Niesegregowane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości będą przekazywane do 
instalacji przeznaczonych do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wyznaczonych 
w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Małopolskiego”.

§ 24. Odpady zielone odebrane od właścicieli będą przekazywane do instalacji przeznaczonych do 
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, 
wyznaczonych w obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego”.

§ 25. Na terenie Gminy Łącko prowadzona jest segregacja odpadów „u źródła” w celu osiągnięcia do dnia 
31 grudnia 2020 r. następujących poziomów:

a) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów papieru, tektury, metalu, szkła 
i tworzyw sztucznych w wysokości co najmniej 50 %, a także innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70 %.

b) Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – do 
35 %.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 26. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe obowiązane są do:

a) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 
roznoszenia pasożytów, insektów itp.;

b) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń 
nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;

c) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, 
pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez 
zwierzę.
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§ 27. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany 
jest do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości np. o treści: „Uwaga! Posesji pilnuje 
pies”, „Uwaga! Agresywny pies”, itp.

§ 28. 1. Właściciele psów obowiązani są do:

- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec,

- prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu 
- w nałożonym kagańcu.

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych 
nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne 
wydostanie się zwierzęcia.

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki, skwery, 
zieleńce przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:

a) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia;

b) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na 
budowę ciała (np. pekińczyk).

§ 29. Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic, wprowadzania ich na place i miejsca 
zabaw dla dzieci, do kąpielisk a także wprowadzania psów do miejsc uprawiania sportu i rekreacji, na 
cmentarze i do budynków użyteczności publicznej, na tereny placówek oświatowo-wychowawczych, targowisk 
oraz innych nieruchomości, których właściciel wprowadził taki zakaz. Zakaz ten nie dotyczy psów - 
przewodników osób niewidomych.

§ 30. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 
działalność w tym zakresie.

§ 31. Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki realizowana jest 
przez gminę poprzez interwencyjne ich wyłapywanie oraz zapewnienie opieki i schronienia wyłapanym 
zwierzętom. Zwierzęta będą wyłapywane przez uprawnionych pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Łącku, a w szczególnych przypadkach przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą. 
Bezdomne zwierzęta, przebywające w granicach administracyjnych Gminy Łącko przekazywane będą do 
schroniska na podstawie umowy podpisanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku.

§ 32. Szczegółowe zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna 
uchwała Rady Gminy Łącko uchwalająca „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łącko”.

Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 33. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu  i trzymania 
zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem ptactwa i królików.

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami:

a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi prawa,

b) ograniczenie do obszaru nieruchomości wszelkiej uciążliwości hodowli dla środowiska w tym emisji 
będących jej skutkiem.

§ 34. 1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 
zobowiązani są ponadto:

a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,

b) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

c) składować obornik tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

2. Prowadzący hodowlę ptactwa lub królików zobowiązany jest zapewnić:

a) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości,
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b) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę, wobec osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak hałas, nieprzyjemne zapachy, itp.

Rozdział 7.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji

§ 35. 1. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady 
usługowe, zabudowania gospodarcze, Osiedle Romskie w Maszkowicach itp., a w szczególności miejsca 
gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwniczne, podlegają obowiązkowej deratyzacji. Obowiązek 
ten, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

2. Deratyzacja na obszarze Gminy Łącko, winna być przeprowadzana w każdym roku w terminach:

a) od 15 marca do 15 kwietnia

b) od 15 października do 15 listopada.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 36. Traci moc uchwała Nr 120/XXVIII/2016 Rady Gminy Łącko z dnia 30.11.2016 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łącko (Dz. Urz. Woj. Małop. z 08.12.2016 r., 
poz. 7344).

§ 37. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bernadetta Wąchała-Gawełek
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