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OBWIESZCZENIE NR LIV/8/14
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
z dnia 29 października 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXXIX/304/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z 30 sierpnia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 1944), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) uchwałą Nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30 października 2013 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie;
2) uchwałą Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28 maja 2014 r. o zmianie uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:
1) § 2 uchwały Nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30 października 2013 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2328), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.”;
2) § 3 uchwały Nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 30 października 2013 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2013 r. poz. 2328), który stanowi:
„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.”;
3) § 2 uchwały Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28 maja 2014 r. o zmianie uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 1194), który stanowi:
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.”;
4) § 3 uchwały Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z 28 maja 2014 r. o zmianie uchwały
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
(Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2014 r. poz. 1194), który stanowi:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.”.
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3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Miechowicz
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Załącznik do obwieszczenia
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z 29 października 2014 r.
Uchwała Nr XXXIX/304/13
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 30 sierpnia 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
(tekst jednolity)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.1) 1. Na każdego właściciela nieruchomości nakłada się obowiązek:
1) zbierania wszystkich powstających na nieruchomości niesegergowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier,
b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) metale,
e) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone,
f) odpady wielkogabarytowe,
g) odpady budowlane i rozbiórkowe,
h) zużyte opony,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) przeterminowane leki,
k) chemikalia,
l) zużyte baterie i akumulatory;
2) pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów selektywnie zebranych,
w częstotliwości i sposobie, o którym mowa w rozdziale 3 niniejszego regulaminu;
3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego (chodników położonych wzdłuż nieruchomości bezpośrednio przy jej granicy) poprzez
ich odgarnięcie do krawędzi chodnika, a w razie potrzeby ich pryzmowanie w sposób niepowodujący
1) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr L/376/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 28 maja
2014 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
(Dz. Urz. Woj. Lubuskiego poz. 1194), która weszła w życie z dniem 27 czerwca 2014 r.
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zniszczenia zieleni, zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem swobodnego dostępu
do wyznaczonych przejść dla pieszych oraz urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych
i innych;
4) utrzymywania terenów, na których znajdują się urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz samych urządzeń w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i technicznym.
1a. Właściciel nieruchomości posiadający prywatny pojemnik do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych zobowiązany jest oznaczyć go napisem „pojemnik prywatny”. Pojemniki prywatne muszą
spełniać wymagania polskich norm oraz być przystosowane do urządzeń załadowczych, a także nie mogą
przekraczać pojemności 240l
§ 3. Ustala się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
dotyczące mycia i naprawy pojazdów samochodowych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na nieruchomości o utwardzonej
nawierzchni ze spadkiem zapewniającym spływ wody do sieci kanalizacyjnej lub zbiornika
bezodpływowego. Powstałe w wyniku mycia ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane
do zbiorników wodnych lub do gruntu;
2) drobne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą się odbywać
na terenie nieruchomości w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, a powstałe
odpady będą gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
§ 4. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają
odpady inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych urządzeń
i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. 1.2) Właścicielom nieruchomości zostaną dostarczone przez podmiot odbierający odpady komunalne
zamknięte pojemniki spełniające wymagania polskich norm i przystosowane do urządzeń załadowczych
pojazdów zwanych dalej pojemnikami, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych
oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych.
2. Określa się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości:
a) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l,1100 l,
b) kontenery KP-7 o pojemności 7000l,
c) worki o minimalnej pojemności 80l;
2) na drogach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 30l;
3) w parkach i na innych terenach zielonych - kosze o minimalnej pojemności 10l.
§ 6. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałej musi odpowiadać iloczynowi liczby osób korzystających z tych pojemników i średniej ilości
odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym w ciągu tygodnia – w ilości nie mniejszej niż 30l
na mieszkańca.
§ 7. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi uwzględniać
następującą miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów:
1) dla placówek oświatowych – 4l odpadów komunalnych na każdego ucznia/dziecka i pracownika;
2) Przez

§ 1 pkt. 1 uchwały Nr XLI/323/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 października 2013 r. o zmianie
uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krosno Odrzańskie. (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013 r., poz. 2328), która weszła w życie z dniem
23 listopada 2013 r.
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2) dla lokali handlowych – 10l odpadów komunalnych na 10m2 pow. całkowitej;
3) dla lokali gastronomicznych – 20l odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy
to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
4) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 8l odpadów na jednego pracownika;
5) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej - 4l odpadów
komunalnych
na jednego pracownika;
6) internatów, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu – 15l odpadów komunalnych
na jedno łóżko;
7) na każdą działkę wchodzącą w skład ogrodów działkowych – 20l odpadów komunalnych w okresie
od 1 kwietnia do 31 października.
§ 8. Nieruchomość powinna być wyposażona w pojemniki, uwzględniając zapisy § 6 i § 7, jednak
w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120l na nieruchomość.
§ 9. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników do zbierania odpadów:
1) na terenie nieruchomości – w obrębie nieruchomości na której powstają odpady, a w przypadku,
gdy niemożliwym jest wyznaczenie takiego miejsca, pojemniki należy ustawić na terenie innej
nieruchomości,
na warunkach ustalonych z jej właścicielem;
2) na terenach ogrodów działkowych - przy wejściach na ogrody działkowe;
3) na drogach publicznych - co najmniej jeden kosz na drogę o minimalnej długości 500 m, przy czym
odległość między koszami nie powinna być większa niż 500 m.
§ 10. 1. Ustala się warunki utrzymywania pojemników do zbierania odpadów odpowiednio
do ich rodzaju:
1) w zakresie stanu sanitarnego - utrzymywać w czystości, tak aby nie powodowały uciążliwych
zapachów;
2) w zakresie stanu technicznego:
a) pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone,
b) pojemniki mają być wyposażone:
- w pokrywę w przypadku pojemników 120l, 240l, 1100l, oraz kontenerów KP-7,
- koła do przemieszczania w przypadku pojemników o pojemności 120l, 240l, 1100l,
- specjalne uchwyty ułatwiające ciągnięcie i pchanie pojemników o pojemności 120l, 240l, 1100l,
- uchwyty do mechanizmów załadowczych kontenerów KP-7;
3) w zakresie stanu porządkowego – pojemniki nie powinny być przepełnione, aby nie dopuścić
do wysypywania się odpadów.
2.3) Do selektywnego gromadzenia odpadów w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych
należy stosować pojemniki o pojemności 1100l o następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier;
2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) zielony - z przeznaczeniem na szkło.
3. Do selektywnego gromadzenia odpadów w systemie workowym należy stosować worki o minimalnej
pojemności 80l, w następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski – z przeznaczeniem na papier;
3) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
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2) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) zielony - z przeznaczeniem na szkło;
4) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone.
4. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno
dla ich użytkowników, jak i dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów,
w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób
trzecich.
5. W przypadku braku dostępu do pojemników dla pracowników podmiotu odbierającego odpady
komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić
pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. Właściciele nieruchomości zamieszkałych obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości z częstotliwością:
1) zmieszane odpady komunalne zgromadzone w pojemnikach – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu;
2) papier, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – co najmniej raz w miesiącu;
3) szkło – co najmniej jeden raz na kwartał;
4) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – co najmniej cztery razy w okresie od maja
do października zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem (dodatkowo odbiór choinek
w styczniu i lutym) lub mogą być zbierane w kompostownikach na terenie nieruchomości, na której
powstają;
5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej dwa razy w roku
zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem;
6) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać
je do pojemników znajdujących się w aptekach położonych na terenie Krosna Odrzańskiego;
7) zużyte opony, chemikalia – przekazywać na bieżąco do obsługowego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych wskazanego przez gminę;
8) zużyte baterie i akumulatory – przekazywać na bieżąco do obsługowego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych wskazanego przez gminę lub do sklepów, w których prowadzona jest taka
zbiórka;
9)4) odpady budowlane i rozbiórkowe - pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie,
na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie, przekazywać
według potrzeb na bieżąco do obsługowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wskazanego przez gminę, jednakże nie później niż w ciągu tygodnia od dnia ich wytworzenia w ilości
do 0,2 tony na mieszkańca rocznie;
10) odpady zebrane w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, ustawionych
na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, takich jak parki, skwery, parkingi, chodniki –
nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.
§ 12. 1. Mieszkańcy mogą również odpady komunalne przekazać do obsługowego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne
poza harmonogramem ich odbioru.
2.5) Transport odpadów do obsługowego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.
4) W

brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 4 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
§ 1 pkt. 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.

5) Przez
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3.6) Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia obsługowego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Krosno Odrzańskie
oraz w opublikowanym przez gminę harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
§ 13. W przypadku prowadzenia handlu i usług zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się
obowiązek codziennego usuwania odpadów.
§ 14. 1. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
zmieszane, pojemniki służące do gromadzenia odpadów winny być opróżniane z częstotliwością
gwarantującą nieprzepełnianie pojemników, lecz nie rzadziej, niż raz na miesiąc.
2. Odpady zebrane selektywnie winny być usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz
na kwartał.
3.7) Przedsiębiorcy zobowiązani są do zawarcia umów indywidualnych na odbiór odpadów komunalnych
z przedsiębiorstwami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej lub z Zakładem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim, który takiego wpisu nie wymaga
§ 15. Właściciele nieruchomości nieskanalizowanych są zobowiązani do opróżniania zbiorników
bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej
niż raz na kwartał.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych poprzez przekazanie
ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
2. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych wykonywane są przez właścicieli
nieruchomości za pośrednictwem przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające zPlanem Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego
§ 17. Strumień odpadów komunalnych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Krosno
Odrzańskie winien być kierowany do instalacji zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa
Lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r.
§ 18. Funkcjonowanie systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ma zapewnić:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców;
2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych;
5) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 19.8) Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz ponoszą pełną odpowiedzialność
za zachowanie zwierząt.
§ 20. Do obowiązków właścicieli psów należy:
1) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi;

6) Przez

§ 1 pkt. 6 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
przez § 1 pkt. 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.
8) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 2.
7) Dodany
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2) prowadzenie psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy z założonym kagańcem.
§ 21. Zwolnienie psa ze smyczy, dopuszczalne jest wyłącznie na terenach mało uczęszczanych
przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem,
nie dotyczy to psów ras agresywnych.
§ 22. Zwolnienie psa z uwięzi na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość
jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa.
§ 23. 1. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach publicznych zobowiązana jest do niezwłocznego
usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników.
2. Nieczystości o których mowa w ust. 1 należy umieszczać w szczelnych woreczkach i pozbywać
się ich do pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych
nieruchomościach
§ 24. Na terenach nieruchomości dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich z wyjątkiem:
1) zwartej zabudowy wielorodzinnej;
2) terenów, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.
§ 25. Na pozostałych terenach, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi
warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt, spełniających wszystkie
wymogi bezpieczeństwa;
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska zostanie ograniczona do obszaru nieruchomości, na której
jest prowadzona.
§ 26. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisy sanitarno-epidemiologiczne;
2) gromadzić i usuwać nieczystości, w tym obornik w sposób niepowodujący zanieczyszczenia
środowiska i innych uciążliwości dla okolicznych mieszkańców;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości,
a gdy liczba uli w pasiece przekracza 20, to odległość ta wynosić musi co najmniej 30 m od granicy
nieruchomości oraz 30 m od budynków, dróg publicznych w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przypadku,
gdy zachowanie w/w odległości nie jest możliwe, ule powinny być ustawione w odległości, co najmniej
3 m od granicy nieruchomości oraz 10 m od budynków i dróg publicznych i oddzielone stałą przeszkodą
(parkan, mur, krzewy) o wysokości min. 3 m – dotyczy tylko pasiek do 20 uli.
§ 27. Właściciele nieruchomości są zobowiązani uniemożliwić opuszczenie jej przez zwierzęta
gospodarskie.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 28. 1. Wyznacza się obszary na terenie Krosna Odrzańskiego podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
2) obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
2. Deratyzacja winna być przeprowadzona, co najmniej jeden raz w roku, nie później jednak
niż do 31 października, a także w przypadku nakazu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
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§ 29. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.
§ 30. Traci moc Uchwała nr XXXIV/262/13 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 25 marca
2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie
i Uchwała nr XXXVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 26 czerwca 2013 r.
w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
§ 31. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Miechowicz

