
ucHwAŁA Nr 166/)offIl/2012
MDY GMINY RoźwIEŃIcA

z dnia 13 grudnia 2012 roku

w sprawie prryjęcla Regutaminu. utrzYmanla czystości i porządku na terenieGminy Roźwienlca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ls, art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 1g marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz' l)..z 2001 r. Nr u2 poi' Iśói ź pazn.iń.l 
".J'irt' łi.i' ri2 ustawy z dnia 13 września-1996 r. o utrzvń"niu-c-.ystosii i_p".ij-L" *'ńiii.n(tekst jednolity Dz' l), z 2oL2 r', po. sgr.i, ;o 

- 
zJ-sięg nięciu opinii PaństwowegoPowiatowego Inspektora sanitarnego ń:u.o.ł*iil '- ---

Rada Gminy W Roźwienicy uchwala:

REGULAMIN utnzYuenu czYstoścr 
lJ'AoRzĄDlru 

NA TERENIE

Rozdział t.

Postanowlenia ogólne

51
Regulamin określa szczeoołowe zasady utrŻymania czystości i porządku na terenieMiasta i Gminy Roźwienlca dótyczące:
1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomościobejmujących:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie serektywnego zbierania i odbieraniaodpadów komunalnyń powsta;ących w gosi.ia.*ń'1.t' j"';;ą","' ",''"
b) uprzątanie błota, śnagu, ioil i "i*y;ń zuni"ey'zciiei' z' częścinieruchomości służąrych- do użytku publiczn'e!o,c) mycie i naprawy pojizdów .uino.t''oao*ylń'poza myjniami i Warsztataminaprawczymi.

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemnikóW (urządzeń) przeznaczonvch dozbie.rania odpadów komunalnych ńa't"'.enń''ni|iucńomości''o-r]a-i'-ni-';';;":;
publicznych, warunków rozmieśzczania ł.ń p;"j"'.j'o', ;-ńł* 

"_t.i'v.]i'''ij]iliw odpowiedn im stanie oorządkowym, tecńniciniii' i'sanitarnym,3) częstotliwości i sDosobu pJ''ń;il';ię";;'Jj;;"komunalnych i nieczystości

;'""łfl.:l"ń, 
terenu nieruchońos.i' o-z- 6fi;; przeznaczónych o"-lłiLi,

4) innych wymagań wynikających z. wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,5) obowiązków osób utrzymują.ycn 
'*ie..ęia oliri_oile] ma5ącycn na celu ochronępŻed zagrożeniaml lub'. uaiąźliwością dli rułr: órłł za n leczyszczeniem terenóW'. przeznaczonych do wspólnego użytku,b) wyma9an dotyczących utrzymywania zwierząt qospodarskich na terenachwyłączonych z produkcii rolńiczói, * tvń ńłł" z]a*azu ich utrzymywania na-. określonych obszarach lub w poszóegótiićn 

"i"ńńiościach,
" 

*J3.'o:.'."Jj'orlł,T"o* podlega:ąrycń 
"óóńi{JJi'.j Jóńtvii.:i i terminy jej



s2

'.*'.'ĄIł:'i,r,'.il:Hl" 
pozostaje w ścisĘm związku z pojęciami i definicjami

') ó:!l''j'rT"''":35ri''u roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.
2) z dnia 21 kwietnia j99i .1" o odpadach (Dz. U. zOlO r. nr 185 poz. !243\.
') i.fli'21sierpnia 

1997 roku;;'h;;;i"';i;;ąt (Dz. U. 2oo3 r' nr 106,,[oz.
4) z-dnia 29 lipca 2oo5 roku o zużytym sDrzecie- 

1oz. u. loośi. ririeo poz. rłs5), elektrycznym i elektronicznym

:] i ":si: 1?.'ń'rłł, j!2l rł|i.";;'ru:ui, h oa o*l, i roz ro d z ie zw le rz ąt

" ;::Eł; 
kwieinia zoog o uaióiń#iJiń'"[i;,..r, ( Dz. U' z 2077 nr' Ls2

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) miejscu zamleszk-a.nia _ należy przez to rozumieć miejsce, w którym osobazazwycz'aj spędza czas pnez.naczoiy n" ożpóllvn"r niezależnie od czasowychnieobecności spowodowanych .ó'"'ł'; *yj;;;ii{,, reczeniem itp.;2) mieszkańcu - należy plzez to 

.ro'uńń? 
osooę fizyczną mającą miejscazamieszkania na terenie cmina noźwńnića=l ---

]] ;:.''g::l;'#Eśł:{i'' i'_"vaźiJiiił izęść drogi publicznej słuząry do

"'iii:ł]l.i.ff lH!""1",H";;,",5.'JJ#:'f l,",i.lł^li,,"i"illiliTi,iŁ1?gospodarskich;
5) gospodarstwo domowe -. .należy przez to rozumieć gospodarstwoprowadzone pzez osoby 

_samoaziernie 

,zaillJńcv 
lokal mieszkalny, albo zesoółosób ( spokrewnionych. lub nie -siói}"*nionych 

) mieszkających_. ,gospodarujących i utzymujący.t' 
'i{ 

ń.poTńi.'''5) pojemnik-- należy pneztd ńżumieŁ pJi#lłilii metalowy lub z tworzywasztucznego, Worek, kosz ullczny luo ko-nió;;;.'^'''

Rozdział 2.
Wymagania w zakres ie utrzJmanla-czystości i porządku na terenie

53
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani sa doa .przedsiębiorca odbierający oaó-aJuwyselekcjonowanych odpadów: --r-_'

1) papieru i makulatury,

2) szkła bezbarwnego i kolorowego,
3) tworzywa sztucznego,

4) metali (np. puszki, złom),

prowadzenia 
.selektywnego zbierania,do odbierania następująrych

s; opakowań Wielomateriałowych (np. opakowania po napojach),
6) przeterminowanych leków i chemikaliów,
7) zużYtych baterii i akumulatorów,
8) zużyte9o sprzętu elektrycznego i elektronicznego,



9) odpadów WielkogabarytoWych (np. mebli),
10) odpadów budowlanych l rozblórkowych,
'l 1) zużytych opon,

12) odpadóW biodegradowa lnych W tym odpadów zielonych, ogrodów i parków
13) zimny popiół i żużel
14) opakowania z środków ochrony roślin
15) pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych.

odpady o których mowa * yĘŁl. zbjerane iodbierane będą z częstotliwością inazasadach określonych w rozdziale iv 
"i.i#i"ó" i"g;;|:;i"".

s4
1. Właściciele nieruchomości. 

.położonych wzdłuż chodników zobowiązani są do

" 
:ii1x'i:'J:i{:.P:!ffH::"'""'':Ti ili"g''' ń;'i'l'łnv'r' ."'.*ł!.il_..j j-tvir,

2' Usunięcie śliskości nalezy dokonywie'iLlwłocznie po ich' pojawieniu się poprzez
!flbat"nir 

i zabezpieczenie powiezch.i i"i,-'ir'ri.li]iti'"nra bezpiecznego poruszania
3' Uprzątnięcie błota, śniegu, 

.lodu. oraz innych zanieczyszczeń polega na złożeniu ich
;l#:]:::j#"liwiająrym ich zabranie, nió JońoJui-iłm 

'.łł3."-łi"iJ.h;;,:l;''y.l.,

ss

l; #]il''.J iillJ:;J#J[::"i::J,?J:" myjniami może odbywać się Wyłącznie

1) nie zanieczvszczania. środowiska i odprowadzania. powstających ścieków doka na l izacj i l u b zbiorn i ka bezodpływowetó i..*.iłJó J lll.''. o"l.2) dokonywania tvcń.'czynno-ści';il;'.j#;ch, utwardzonych częściowonieruchomości pzy użyciu ś;odkóW' uleó;Jący; ;ilE;l:ql'.
2' Prowadzenie napraw poiazdó1..T::hanicznych poza Warsztatami samochodowvmimoŻe .odbywać sie wvłac1|3 r"l 

,zakresie. obej'U;ł' ai"-o'i". ii"ói"*v" ;i""Jl}poJazoow mechanicznych oraz pod warunklem:-1) nie powodowańia uciążiiwości a.'*i.ś.i.l"ri sąsiednich nieruchomości orazzapobiegania negatywńego oaaziaływanń-n-a ślooowisko W tym ograniczenieemisji hałasu i spalin,

3] :jB}""'"'JJi,3oil'o':'_u:"n 
odpadów w uządzeniach-do tego przeznaczonych,

do środowiska. 
. rzed przedostawaniem się płynów 'samoch;d;;y;ń

Rozdzlał 3.

*."'o"i: j#!ffi ll"""l"tt_fii:'"'-t",Hli.#,::,";:""riil*ff #f f "'"odpowiednim st"'nie's"iita.iy;" iJ.Jłiłi'1Ęm i techntcznym

56
1' Na te.renie i Gminy Roźwienica do gromadzenia odpadów komunalnych należvslo.s:W1c następ ujące rodzaje pojem n iLo*l łonńe ió* iilor*o*,1) pojemniki o pojemności oa izo do rrboliiio*, -" ' '"



2) kontenery. na odpady typu KP o pojemności od 3 do 38 m3,3) pojemniki i worki na odpady z pi'..nu.."nlł ao-Ielettywnei zbiórkl odpadów
.o 

pojemności nie mniejszej niż 60 l,

1] I*z" uliczne na odpady o pojemność minimalnej 30 litrów
5) kontenery na odpady budowlino_remo"t"*", 

"a-'r<-p 
s'oo *, ,o

' rf[i:i""ff?rf;''v"n" o różnej po:''n"<.i'np' na: przeterminowane leki,

2' Worki.i pojemniki powinny, być. oznaczone nadrukiem jakie
9roT?91]ć oraz Winny posiadać następującą torołstv[ę':'''

1) żófty _ przeznaczony na twozywa .)tu..rii-,op'.ło*.nlu
metale (puszki oraz drobny złom),

2) blaĘ - przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe,
3) niebleski - prŻeznaczony na papier i tekturę,

odpady należy w nich

wielomateriałowe i na

każde 10 m2
o poJemności

4) brązowy - przeznaaony na odpady biodegradowalne z Wyłączeniem odpadów
zielonych,

5) szary - przeznaaony na zimny popia l Żużel,
6) czarny - przeznaeony na zmieszane odpady komunalne pozostałe po segregag.i.3' Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do . Wyposażenia nieruchomościW odpowiednią ilość pojemnikó* (';łj;i al"oroil'uare1ia odpadów komunalnyćh,

i#?i1:lł:''1''.'lość 
wytwazanv.ń oaluJoiu-lo''"inu.inv.r' oraz ilość osou z ńtn

l;"oro*o#' 
selektywnie zebrane powinny być wzucane do odpowiednich pojemników

5' Ilość i objętość poiemnikóW do g.romadzenia odpadóW, W które zostanie Wyposażonanierucho.mość zamieszkała musi uyŹ: aosioJil;"; ł;i""','l) liczby mieszkańców korzystaj'ąry.ń i p":"#.iłj*,
2) średniej ilości odpadów wytwazanych prŻez ledneomiesiącal rco.a na'terenie i'ćńi'v iil,i*i'""i;'fiff".riir'.ó[1ńca w ciągu jednego

6. W celu wyposażenia n::::.|:T9:.i, 
.La . ttti1ej nie- zamieszkują mieszkańcy

;"!.:ffi'jJ::'ff,1Lkom 
u na lne, w poje ń n i ki ołreslońe W s 6 ust. i l-'; o;ilń;;;'i;

bai'.aó* t.j."".'i"r.n'l= 
następującą mlnimalną tygod;niową 

'usć *tiil'""l'!ilii
1) dla budynków użvteczności publicznej iplacówek oświatowych _ 2 litrY nakażdego pracowni'ka lub uc'.IĘl;;;;i. .o",iu]",łn'": 1 pojemnik o pojemności240 litrów,

') fliulinij [:!:51l.' związanych ze sprzedażąprod.uktów spożywczych - 10
pojem n ik 

" o":". 
"'.#, 

rx3'Iie 
zń ni użytkowej ioka lu j;J";'k- ;' ;;Jr'# i;j' i

3) dla lokali handlowych
powieŻ chni użytkowei
120 litrów,

dla lokali gastronom icznvch ,_ 1O.litrów. na jedno miejsce konsumpryjnejednak co najmniej 1 pojemnik o po;emności'iz,o';ffi;;"=

dla punktów szybkiej konsumpcji - nie mniej niż 12o litrów na punkt,

innych niż spożywcze - 10 litrów nalokalu jednak co najmniej 1 pojemńik

4)

s)



6) dla zakładów rzemieślniczych'., usługowych i produkcyJnych _ pojemnik 120litrowy na każdych 1o pracownlKow.

7) dla domów opieki, szpitali, hoteli - 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej
^. Ę"n pojemnik o pojemności zao ntróń,E) pojemniki przeznaczone do 

'selektywnego zbierania odpadów w miejscachpublicznych powinny posiadać po5eńnóse'niJil 
"i"i..ą niz 1100 litrów,

9) pojemnikl do sel€ktywnego ,zbierania odpadów z zabudowy wielorodzinnei
!::]iil. posiadać pojemność nie mniejszi niz r ioo litiow";.'k#il;J,l:'-"doopadow,

10) dla cmentazy - nie mniej niż 2l najedno miejsce pochówku,

11)dla domków letniskołvych (Działki rekreacyjne) - w okresie od 131 pażdziernika każdego roku: nie mnie1 niź ró rna tuiov a]ońt,
12)dla targowisk - 20 lna każde stanowisko handlowe.

7, Dopuszcza się zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych w workach,gdy ilość wytworzonych oapaaow.'zńies_iari|c; ;;;k..*" minimalnąpojemnika prŻeznaczonego na ten rodzaj oapaadń. ''--''

kwietnia do

w sytuacji,
pojemność

g7

1) 
. 
Pojemnikl do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomości

l:ąi'f :::iitŁ"#'Ł''.'l?ff T"3f; :il',T"iJ.#",.:# jgJffi**'ili'".ń''""#il".l'1T'
2) W przypadku, gdy Wyzna_cŻeni" -i";'.a-.iieiunia"odpadów nie jest możliwe naterenie nieruchomości, na której powstają odpady, właściciet nierucho-m'o-ś-ci ;b";;;.;yjest do zapewnienia usytuowańij po;eńńitoriu-;;';ffiy ko-;*i;;'n;-i*""i"'jii.inieruchomości na zasadach uzgodnibnych . j;j *ił.G!il.

s8
.. Właściciele nieruchomości zobowiązani sa udosteDnićzbierania odpadów komunalnych nu' izus';#;;il'

umożliwiająrym swobodnv do nich a":i.a l_-ii'iliiiodbieĘącego odpady.

9s
Właściciel nieruchomości ma obowiązek utzymywania pojemników w odpowiednimstanie sanitarnym, porządkowym i techntznym oó;;;;'"''l) Wrzucanie do pojemników o ołre<lónyJn 'łoń}acn luo oznaczeniach Wyłącznie
-. odpadów do nich pzeznaczonych,
2) zamykanie po1emników_rrlYpósaionych w klapy w celu zabezpieczenia przed_ dostępem wód opadowych oraz dostepem ,*łir|śt '3) poddawanie pojemników myciu l oczy!ió;i";' -"',
4) utrzymanie poJemników. w oapowieaniń sl'anie technicznym W szczególnościpoprŻez stałą naprawę |ch szczelności.

pojemniki pzeznaczone do
tych odpadów w mieiscu
pracowników pzedsiębiórcy



Rozdział 4.

częstotliwośćj sposoby-pozbywania się odpadów komunalnych tn leczystości clakłycii z t"ien u- n, e.uch om ości

510
Ustala się następująą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

":f ?iiil:ff :'",'i:łlL""*:'*3:?;:r"j,".:,:łnierzadziejniż:

"::i'""Jł;ijii;J:fu nlii;*ltniu[#i:"j.#,r:*:re,meta,e,
zieionych, zińny popiół iźuiói- i'r"'-*;[:'i:,f "" 

z Wyłączeniem odpadów

o 
iJ|Ti[:'ości, na KóĘ nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady
a) opróżnianie ko.ll 

1,':1ll.h następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnieniajednak nie rzadzieJ niż raz w miesĄcrif 
--'.'-

b) z budlnków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej - minimum raz na

c) z pozostałych 
'nieruchomości, na Kórych lie. zamieszkują mieszkańcy

lŁxf,x',"u 
ooo"dy komunalne, ołresronycriili o ust' z - mńim]1ł j"d;?lr"

d) opróżnianie pojemników pzeznaczonych do selektywnej zbiórki surowcówWtórnych stojących nu t"r"*.ń-i.JJinJJony.n do .użytku puuticznego
}i:::ł.?" 

sukcesywnie w miarę ich ;pJ;;;;, jednak nie rzadziej niż raz ia

s 11

. Właściciele nieruchomości zobowią?ani są do pozbywaz terenu nieruchomości zooani" ' 
- r.l._-] ::-::.^"I*"_"]:.'lę oopaoow komunalnych

3ł"1T#",u.,zachowanie;.''".',:Łi;'jgł?l;i;5[:i#lil!,,""ffi *:.*ił:i:l
1) selektywnie zebrane w stosownych workach I pojemnikach odpady takie jak:a) papier i makulaturą- .'kł',. ,.#'yi^l'""i.,lu..n", metale, opakowaniawielomateriałowe, zimny popiół i z,iz"l ojil;''-i,'"l']!l"^'.'' 

^':!"^|:ljl]i.nalezywystiwia-ńzeap j5Ąi;.ń".-j|,ii.Jzjui,i'g#ff ,$ę#_;i:Tiuf .''

' :;"jJJ::'dłilYyfl.':'u*i należy pnekazywać odpady komunalne zebrane w
a) zużyte opony,
b) wielkogabarytowe
c,) zulw sprzęt elektryczny i elektroniczny,d) zużyte baterie i akumulaiory,
e) budowlane i rozbiórkowe z.ie.montów prowadzonych samodzielnie,f) przeterm inowanych leków i.r'"'il.ri;|-*. '''"'""
9, opakowania z środków ochrony rośIinh) odpady biodegradowaln" * ńń 

"jp"av 
zielone z ogrodów i parków



512
Właściciele nieruchomości wyposaŹonych w zbiorniki bezoctpĘwowe obowiązani są dopozbywania się nieczystości ciółłycn . i"r"nu;']il;ilffi*, w sposób systematvcżnv

;f ":"Tff i:?ff *".ł'r::*il",T:;-'r-T::;*i;ii"Hii1i;;fi ó:Li j!i" jy-ii!il;

Rozdzlał 5.

rnne wymagania wynikaiące z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

513
W cFlu osiągnięcia określonych 

. w wojewódzkim planie gospodarki odpadamipozlomow recyklingu wytwórcy odpadów ko'un;ńy;h';owinni W miarę możliwości:'l) kupować produkty w opai<owaniacń;;il;;;'" "

?'j,:H','.E"'-rT"lffi",o"dełek' pojemników, słoików, które nadają się do

3) używać toreb Wielokrotnego użytku do zakupów codz|ennych,

4) zgniatać plastikowe butelki, opakowania Wielomatariałowe oraz tekturowe przedwrzuceniem do pojemników na odpady,

5) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenneogródków' Y''vvv'Yę U|d4 Kucnenne na terenie przydomowych

Ł''"ff:*#iiltare' nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lubianym

s14
Zgodnie w Planem Gosoodarkj odpadami dla Województwa Podkarpackieqo Wgospodarce odpadami tomunańyńlj na-I.iv-,i'''ib.ij 

""'Ji{iu;ą." ."t",1) objąć zorganizowanvm systemem odbieńnL ojjJlo* komunalnych wszystkichmieszkańców najpóźnie.j do 1 lipca zors_i"|", '''_ """'

i'"j"ro#'"rx'j!'.'|f?onl'"''o'o'ów systemem selektywnego zbierania odpadów

3) plzygotować do ponownego wykorzystania i reryklinqu odpadów takich jak paDier.
s""5'i;g""-a sztuczne T .'łio ni'poiiolii" i{i}ili"". 50% ich masy oo.tóńcj

4) osiągnąć poziom odzvsku odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadówkomunalnych w roku 2017 na poziomie sov., 
".Tłu ióiu na poziomie 95olo,

5) osiągnąć poziom odzvsku odpadów 
-wielkogabarytowych ze strumienia odpadówkomunalnych w roku 2017 na poiiomie eó"/";';;"k''ióil nu oor,o.'. 95oro,

6) osiągnąć poziom odzvsku odpadów budowlano-remontowych ze strumienia
]i'";:"- 

komunalnych *'..otu zóii-i; #;;'J';!d W roku 2o2o na poziomie



])o':Tj|',ff 1'"#:'r.o ;ł'1'ff 
..'.h od padów do ma ksyma ln ie 6oolo wytwo rz onych

W tym celu prowadzi się W Gminie Roźwienica szeroką edukację ekologiczną.

Rozdzlał 6.
obowiązki osób ltrzymu'ących zwlerzęta domowe

51s

1' osoby utrzymujące psy i inn€ zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowaniaśrodków ostrożności -"-".,:.',-"Łą15! o.ńróni pri"J 
'ugrożeniem 

dla ludzl oraz Drzedzanieczyszczeniem terńów pzeznaczonych do użytku publicznego iponoszą pełnąodpowiedzia lność za zachowanie .*oi.n .ful.rzą1.--"

2' Na tereny pzeznaczone-d.9-::yj!! publicznego psy mogą być wprowadzane tylko nasmyczy' zwolnienie ze smyczy dozwolone iesi vłi, * ńń:.i..ń'."łfi,i]l!.l!'Jł.r'i pod warunkiem, że pies ma kaganiec,

3. osoby utrzymujące psa zobowiązane są do natychmiastowego uprzątnieciazanieczyszczeń pozostawionych pnez zwierziĄ ń miejscu publicznym. Postanowienieto nie dotyczy osób niewidomych'kozystająrytn z pońocv psa przewodnika.

. 
l".Tj,r:*lJ:..jednorodzinnej 

psy bez dozoru nie mogą przebywać poza terenem

wymaganiadoĘczące*łi,'".Tłili';zwierzątgospodarskich

s15
W Gminie Roźwienica , na. terenach wyłączonych z produkcjl rolnej dopuszcza sięhodowlę zwierząt gospodarskich * 

'auuło-ńie ;,e'j;;i.i";ł-i óó'pJa.*T"-.** 
"zagrodowego wyposażonych w budynki in*Jni.',..[i., ipełnlaJące wymogi określone wpzepisach odrębnych.

s17
1' osoby prowadzące hodowlę 

..ryi9rŻąi. gospodarskich powinny dołożyć starań, abyzwierzęta byĘ Jak najmniej uciąztiwe bljotó.'"nń.'-
2' osoby prowadzące hodowlę. zwierząt .przeciwdziała,ą zanieczyszczeniom wóopowierz chniowych i podziemnycrl nieczyitośtińi po*.i.łv'i podczas chowu i hodoWlizwierząt.

3' zwierzęta gospodarskie Dowinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich
l;;i:Ł#,T' powinny uve'.ańe.pie!zoi!- i'-'"7' samo*oinym 

"p*il""i.i"

4. Hodowcy pszczół obowiązani są do ustawienia uli W odległości, co najmniej 5 metrów
:,: fJiil'l Jł:i;fP:nil'-[fłnmH;:T"xń dąa;il;tfi '#: ;|;JĘ'T[



Rozdzlał 8.

obszary Podlega'ące obowiązkowej de.atyzacji

918

1. W przypadku pojawienia sję większej populaqi gryzoni lub insektów stwarzającejzagrożenle sanitarne , wójt..gńiny-* uzgoa'niJniu . P;;.il';-*y; ń;ffii;',,ff.Inspektorem sanitarnym określi obsziry poalóóujące'ouo*ląirJ"ilj'j"i"ti'".:]']*'
2. Sposób i termin prz eprowadzenja .deratyzacji, o której mowa W ust' 1 każdorazowozostanie podana do publicznej wiadomośti *ibo'ouińv..ajowo przyjęty.

Rozdział Ix

Postanowlenia końcowe

s1e
Traci moc uchwała Nr 23z/xntlfi/zoos Rady Gminy RoźWienica z dniaroku 

. 
w.sprawie przyjęcia regulaminu utzymania liv.iog.i i porządku

RoźWienica.

29 grudnia 2005
na terenie Gminy

S20

il,xji"J.?;; d;;Jij'q,g."o"*iązków 
wyn ikająrych z n in iejszeg o Reg u la m in u, sprawuje

s21
Do przeprowadzania kontroli w-zakresie rea.lizacji obowiązków zawartych W niniejszymregulaminie zostanie upoważniony pracownik urźęau emĘi.

Uchwała Wchodzi w życie po upĘwie fł ?n1 oa ogłorr"nia W Dzienniku UrzędowymWojewództwa Podka rpóckieio,


