Uchwała Nr 275/4/XXXV/06
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 23 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Nr 180, poz. 1495), po
zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Iłowej uchwala
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa, zwany dalej regulaminem,
w następującej treści:

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Iłowa.
§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na terenie Gminy Iłowa.

Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania
następujących rodzajów odpadów:
1) odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego;
2) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego;
3) makulatura;
4) puszki i drobny złom;
5) tworzywa sztuczne;
6) odpady wielkogabarytowe;
7) odpady szkodliwe;
8) odpady organiczne;
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość
pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów poprzez zakup
takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy wywozowej lub gminy, lub inny sposób ustalony w
drodze umowy z firmą wywozową.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki odpowiadające ogólnym
warunkom określonym w niniejszym regulaminie i wyłącznie do tego celu przeznaczone worki z
tworzywa. Pojemniki i worki swoją kolorystyką powinny odpowiadać następującemu
przeznaczeniu:
1) zielony – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła kolorowego;
2) biały – z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego;
3) niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę;

4)
5)
6)
7)

czerwony – z przeznaczeniem na puszki i drobny złom;
żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
brązowy – z przeznaczeniem na odpady organiczne;
czarny lub srebrny z przeznaczeniem na odpady inne nie wymienione w pkt od 1) do 6).
4. Selektywna zbiórka odpadów powinna być prowadzona z zachowaniem ogólnych
warunków usuwania odpadów określonych w niniejszym regulaminie. Szczegółowe zasady
selektywnej zbiórki odpadów ustalone zostaną z firmą wywozową, z uwzględnieniem warunków
lokalnych.
5. Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, i odpadów
wielkogabarytowych w pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów,
określonych w ust. 1.
6. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości odpadów komunalnych i budowlanych,
właściciel nieruchomości zgłasza ten fakt firmie świadczącej usługi w zakresie odbierania
odpadów, w celu ustalenia warunków ich odbioru.
7. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, gromadzone są w odrębnych
kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości.
8. Właściciel nieruchomości zapewnia firmie wywozowej, w uzgodnionym terminie
swobodny dostęp do pojemników.
9. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z
przepisami § 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75,
poz. 690, z późn. zm.).
§ 4. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne powinny być w miarę
możliwości kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości.
2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy nie
będą mieli możliwości lokalizacyjnych do zorganizowania kompostownia we własnym zakresie.
W takim przypadku postępowanie z takimi odpadami powinno odbywać się zgodnie z
postanowieniami ust. 3, 4 i 5.
3. Powstające na terenie nieruchomości odpady organiczne, które nie mogą być
kompostowane na terenie nieruchomości powinny być gromadzone oddzielnie i przekazywane
do kompostowni odpadów.
4. W okresie przejściowym (tj. do czasu zapewnienia możliwości odbioru
wyselekcjonowanych odpadów organicznych przez firmę wywozową), mogą być one
gromadzone i usuwane razem z odpadami komunalnymi.
5. Odpady organiczne w postaci drewna i części roślin, nadające się do spalenia, powinny
być wykorzystywane do celów energetycznych.
§ 5. 1. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na
nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający
korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp firmie
wywozowej.
§ 6. Odpady niebezpieczne powinny być gromadzone w zamykanych pojemnikach, w
wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania z
nieruchomości i usuwane możliwie jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z firmą
wywozową lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacji odpadów niebezpiecznych.

§ 7. Mieszkańcy gminy oraz osoby przebywające na jej terenie zobowiązani są do
korzystania z koszy ulicznych lub zabierania odpadów ze sobą w przypadku ich braku.
§ 8. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady
stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet,
2) oczyszczenia terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy i terenów przyległych, jeśli jest
taka potrzeba.
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku,
czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego przez:
1)

przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia
przekazania jej do eksploatacji;

2)

w przypadku braku sieci gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych z systematycznym ich opróżnianiem;

3)

oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;

4)

uprzątanie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości udostępnionej do użytku
publicznego, które powinny być usuwane niezwłocznie, natomiast innych
zanieczyszczeń - w miarę potrzeb;
5) niezwłoczne usuwanie sopli i nawisów śniegu z dachu, stwarzających zagrożenie dla
przechodniów;
6) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
7) mycie i naprawę pojazdów samochodowych w miejscach wyłącznie do tego
przeznaczonych, jednocześnie dopuszcza się:
a)mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji lub
zbiorników bezodpływowych, po uprzednim ich przejściu przez łapacz oleju i odstojnik.
Odprowadzanie ścieków bezpośrednio do gleby lub wód powierzchniowych jest
zabronione;
b)naprawę pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego, związaną z ich bieżącą eksploatacją, pod warunkiem, że nie spowoduje to
zanieczyszczenia wód lud lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. Powstałe odpady
powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 na terenie budowy należy do
wykonawcy budowy.
§ 10. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania
się:
1) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
3) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków;
dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych;
4) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu;
5) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości
ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;
6) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;

7) indywidualnego
opróżniania
zbiorników
bezodpływowych
przez
nieruchomości;
8) niszczenia urządzeń do zbierania odpadów;
9) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp.;
10) malowania, np. grafitti poza wyznaczonymi do tego celu ścianami;

właścicieli

Rozdział III
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania w
odpowiednim stanie sanitarnym porządkowym i technicznym.
§ 11. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem
wymienionych poniżej zasad. Pojemniki na odpady niesegregowane oraz na odpady
kuchenne ulegające biodegradacji dostarczane są właścicielowi nieruchomości odpłatnie
przez podmiot uprawniony. Worki na odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem,
tekturą, tekstyliami i metalami oraz odpady niebezpieczne są właścicielom nieruchomości
oraz najemcom/właścicielom lokali dostarczane przez podmiot uprawniony, nieodpłatnie.
Worki/wiaderka na odpady kuchenne ulegające biodegradacji są najemcom/właścicielom
lokali dostarczane nieodpłatnie przez podmiot uprawniony;
2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż
raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość przydomowej
oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w sposób
zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;
określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki
wytwarzania ścieków:
a) mieszkańcy - 3,0 m³/osobę/miesiąc,
b) pralnie us³ugowe – 17,0 dm³/kg bielizny/dobę,
c) bary, restauracje, jadłodajnie – 3 m³/miejsce/miesiąc,
d) kawiarnie – 0,8 m³/miejsce/miesiąc,
e) sklepy spożywcze – 2,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
f) pozostałe sklepy – 0,9 m³/zatrudnionego/miesiąc,
g) apteki – 3,0 m³/zatrudnionego/miesiąc,
h) przychodnie lekarskie – 0,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
i) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m³/zatrudnionego/miesiąc,
j) pozostałe zakłady usługowe - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
k) zakłady produkcyjne:
- bez natrysków - 0,45 m³/zatrudnionego/miesiąc,
- z natryskami – 1,5 m³/zatrudnionego/miesiąc;
3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a)
b)
c)
d)

kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l;
pojemniki na odpady o pojemności 110 l, i 1100 l;
worki;
pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych,
metali, papieru i tektury; wielomateriałowych o pojemności od 800 l do 1500 l;
e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;
4) odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w
pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące
normy:
a)mieszkaniec wsi rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 171 kg i objętości około
1,14 m³, przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 110 l pojemności kubła na
odpady;
b)mieszkaniec miasta rocznie zbiera do kubła odpady o masie około 408 kg i objętości około
3,4 m³, przy tygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 110 l pojemności kubła na odpady;
c)jedno- i dwuosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 110 l;
d)trzy-, cztero- i pięcioosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w dwa kubły o pojemności 110 l każdy;
e)sześcio- siedmio- i ośmioosobowa rodzina mieszkająca na wsi zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w trzy kubły o pojemności 110 l każdy;
f)rodzina mieszkająca na wsi, licząca od dziewięciu do jedenastu osób, zobowiązana jest
wyposażyć nieruchomość w cztery kubły o pojemności 110 l każdy;
g)jedno- lub dwuosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w jeden kubeł o pojemności 110 l;
h)trzy- lub czteroosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w dwa kubły o pojemności 110 l każdy;
i)pięcioosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość
w trzy kubły o pojemności 110 l każdy;
j)sześcio- lub siedmioosobowa rodzina mieszkająca w mieście zobowiązana jest wyposażyć
nieruchomość w cztery kubły o pojemności 110 l każdy;
k)rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w kubły o pojemności
zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według norm zapisanych w punktach a i b;
l)zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność
pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane
w punktach a i b;
m)prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia,
zarządzający ogródkami działkowymi, zespołami garaży zobowiązani są dostosować
pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące
normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru na terenach wsi i
tygodniowego cyklu na obszarach miast:
- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika,
- dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika,
- dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 110 l na lokal ,
- dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt ,

-

dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
- dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o
pojemności 110 l;
- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10
pracowników;
- dla domów opieki, koszar, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno
łóżko;
- dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31
października każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;
- dla zespołów garaży w ilości powyżej 20 – pojemnik 1100 l;
- w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika 110 l na odpady;
a)do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych
pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone
worki, nieodpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel
nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

Rozdział IV
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do
składowania na składowisku odpadów.
§ 12. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 31 grudnia 2010 r. do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów
ulegających biodegradacji;
2) do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50 %;
3) do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35 %, w stosunku do masy tych wytworzonych w
roku 1995, będą to następujące ilości:
a)w mieście:
- 115 kg/osobę/rok w roku 2010;
- 76 kg/osobę/rok w roku 2013;
- 53 kg/osobę/rok w roku 2020;
b)na wsi:
- 38 kg/osobę/rok w roku 2010;
- 25 kg/osobę/rok w roku 2013;
- 18 kg/osobę/rok w roku 2020.
Realizacja tego obowiązku należy do przedsiębiorców, którzy uzyskają pozwolenie na odbiór
odpadów z terenu gminy i podpiszą umowy z mieszkańcami.
§ 13. Zgodnie z docelowymi zapisami Krajowego Programu Gospodarki Odpadami (M.P.
z 2003 r. Nr 11, poz. 159), należy przyjąć że w kolejnych latach powinny być odbierane
następujące selektywnie zebrane ilości odpadów (kg/mieszkaniec/rok):

1)

Obszary miejskie
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2)

Obszary wiejskie

Lp.
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Rozdział V
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 14. 1. Ustala się częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych,
zawierających składniki ulegające biodegradacji w zależności od ilości i rodzaju wytwarzanych
odpadów, jednak nie rzadziej niż:
1) 8 razy w miesiącu dla budynków wielorodzinnych;
2) 4 razy w miesiącu dla budynków jednorodzinnych;
3) 8 razy w miesiącu dla placówek handlowych poza budynkami mieszkalnymi;
4) 8 razy w miesiącu dla przedsiębiorców.
2. Ustala się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na
terenie wiejskim nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
§ 15. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości
ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością ustaloną z firmą wywozową, z
uwzględnieniem wymogów stacji zlewnej, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika,
zgłoszenie tego faktu przedsiębiorcy, z którym posiada umowę na opróżnianie zbiornika.
§ 16. Wykonanie obowiązków, o których mowa w § 14 i 15 właściciel nieruchomości
zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie
danego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania
korzystania z takich usług oraz przechowywania dowodów płacenia za ich wykonanie przez
okres 24 miesięcy.
§ 17. Odpady wielkogabarytowe wystawione przez mieszkańców przedsiębiorca odbiera
po ogłoszeniu harmonogramu przynajmniej dwa razy w roku.
§ 18. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości
gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż jeden raz w tygodniu.

Rozdział VI
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 19. Odpady komunalne zebrane na terenie gminy przez uprawnione firmy wywozowe,
które nie mogą być poddane odzyskowi należy składować na składowisku odpadów
komunalnych w Czyżówku.
§ 20. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przez uprawnione
firmy wywozowe należy wywozić do stacji zlewnej w oczyszczalni ścieków w Iłowej.

Rozdział VII
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
§ 21. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do zachowania środków
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia
starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki ,
a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru.
1)
2)
3)
4)
5)

§ 22. Utrzymujący psy są zobowiązani do:
prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu
otoczeniu do nałożenia kagańca,
prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że
pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
nie wprowadzania psów na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci,
nie wprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
użytku publicznego, jeżeli wynika to z oznakowania tych obiektów i placówek,
usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy, postanowienie nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników.

§ 23. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

Rozdział VIII
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 24. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w następujących
obszarach gminy zlokalizowanych w:
1) osiedle mieszkaniowe wielorodzinne ul. B. Chrobrego;
2) osiedle mieszkaniowe wielorodzinne ul. Ogrodowa;
3) osiedle mieszkaniowe wielorodzinne ul. Borowska;
4) centrum miasta obejmujące ulice: Pl. Wolności, Pułaskiego, Pałacowa, Hutnicza,
Batorego, Kościuszki, Mickiewicza, 1 – go Maja, Kościelna, Surzyna;
5) ul. Żagańska od nr 1 do nr 45;
6) osiedle mieszkaniowe wielorodzinne Czyżówek.
§ 25. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości
poza obszarem wymienionym w § 24, pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia
terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych
dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

Rozdział IX
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 26. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości wymienionych w ust. 2 zobowiązani są do
przeprowadzania deratyzacji dwa razy w roku. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
2. Obowiązkowej deratyzacji podlegają w szczególności następujące tereny i obiekty:
1) obszary zwartej zabudowy oraz budynki wielolokalowe w mieście i sołectwach,
2) tereny placówek oświatowych, służby zdrowia i użyteczności publicznej,
3) tereny zakładów produkcyjnych branży spożywczej,
4) tereny lokali handlowych i gastronomicznych,
5) obiekty zlewni i oczyszczalni ścieków.

Rozdział X
Przepisy końcowe.
§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 28. Traci moc uchwała Nr 151/3/XXXV/02 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 25 kwietnia
2002 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego.

