
UCHWAŁA NR 223/XXII/VI/2012
RADY GMINY LINIA

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Linia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Linia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Linia", stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr 193/XX/VI/2012 Rady Gminy Linia z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia 
szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Linia 

Czesław Hinz
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Załącznik do Uchwały Nr 223/XXII/VI/2012

Rady Gminy Linia

z dnia 18 lutego 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LINIA 

Rozdział 1.
Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin określa wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
znajdujących się w Gminie Linia dotyczące: 

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie: 

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r., 

2) o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., 

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r., 

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r., 

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

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

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania a odbierający do 
odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1) zmieszane odpady opakowaniowe, w tym: papier, tekturę, metale, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe, 

2) opakowania szklane, 

Id: RCMNP-SDSWY-IEXQR-DERLC-RHBVI. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1



3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła, 

5) przeterminowane leki i chemikalia, 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyte opony, 

8) odpady zielone, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

10) folia rolnicza, 

11) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane „zmieszanymi odpadami komunalnymi”. 

§ 4. Na terenie nieruchomości pojemniki/worki na odpady należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, 
dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy 
wystawić je bezpośrednio przed terminem ich odbioru, przed posesję w sposób, który nie utrudnia przejścia lub 
przejazdu. 

§ 5. Usuwania zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości i gromadzenia ich w urządzeniach wymienionych 
w § 16. 

§ 6. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, 
przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio 
przy granicy nieruchomości. 

§ 7. Niezwłocznego usuwania z dachu sopli lodu i nawisów śniegu stwarzających zagrożenie dla przechodniów 
oraz do likwidowania śliskości i gołoledzi na chodniku. 

§ 8. Dbania o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń. 

§ 9. Utrzymywania altan śmietnikowych lub utwardzonych terenów, na których umieszczone są urządzenia 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz samych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym. 

§ 10. Uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na 
zasadach ustalonych uchwałą Rady Gminy Linia. 

§ 11. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 4 na terenie budowy, należy do wykonawcy robót 
budowlanych. 

§ 12. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi - właściciele nieruchomości 
(wspólnoty mieszkaniowe i inni) ustalają wewnętrzne zasady porządku zgodne z przepisami niniejszego 
regulaminu oraz rozliczają się z lokatorami z kosztów wywozu odpadów. 

§ 13. 1. Zabrania się spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych w budynkach, 
przy czym dopuszcza się okazjonalne spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych, 
nie powodując przy tym uciążliwości. 

2. Zabrania się wypalania traw, spalania liści i innych odpadów komunalnych. 

§ 14. 1. Mycie samochodów poza myjniami, może się odbywać jedynie na terenie utwardzonym, z którego 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji deszczowej po uprzednim ich przejściu przez separator 
i piaskownik lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych w sposób umożliwiający ich odbieranie. 
Ścieki nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenie 
nieruchomości, pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą 
gromadzone w sposób opisany w niniejszym regulaminie. 

§ 15. W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której powstają 
odpady inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach. 
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Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

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

§ 16. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 
pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każde 
gospodarstwo domowe; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l; 

2) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l 
na lokal; 

5) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 
110 l na każdy punkt; 

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l; 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników; 

9) dla domów opieki, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko; 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy 
spożywcze) lub gastronomiczna, oraz w ust. 1 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić 
dostateczną liczbę koszy na odpady. 

3. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny. 

4. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych podlegają odpady: 

1) ulegające biodegradacji; 

2) makulatura; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) tekstylia; 

5) szkło; 

6) metale; 

7) opakowania z materiałów wymienionych w pkt 2-6, w tym opakowania wielomateriałowe; 

8) odpady wielkogabarytowe; 

9) odpady budowlane; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych. 

5. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki o następujących, ujednoliconych 
kolorach: 

1) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, makulaturę i tekstylia; 

2) zielony z przeznaczeniem na szkło. 

6. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach: 

1) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, makulaturę i tekstylia; 
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2) zielony z przeznaczeniem na szkło; 

3) czarny z przeznaczeniem na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych. 

§ 17. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości przez 
gminę. 

§ 18. 1. Zmieszane odpady komunalne, winny być gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu 
przykrywanych pojemnikach lub kontenerach. 

2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, winny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnianie 
przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady od właścicieli 
nieruchomości. 

§ 19. W rejonach zabudowy rekreacyjnej gromadzenie szkła, makulatury i opakowań wielomateriałowych, 
plastiku i metalu powinno się odbywać w pojemnikach na odpady zbierane selektywnie, a w rejonach zabudowy 
jednorodzinnej - w odrębnych workach. W przypadkach, gdy w rejonie zabudowy wielorodzinnej brak jest 
możliwości ustawienia pojemników, dopuszcza się gromadzenie tych odpadów w workach. 

§ 20. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać się 
na terenie nieruchomości, na której powstały, w sposób nieuciążliwy dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. 
Usytuowanie kompostowników na nieruchomości winno zapewniać odległość minimum 5 m od granicy 
nieruchomości od strony ulicy i 1 m od pozostałych granic. 

§ 21. Komunalne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony na terenach zabudowy jednorodzinnej winny być 
dostarczane do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub odbioru odpadów 
wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje przedsiębiorstwo 
wywozowe dwa razy w roku, zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, terminy zostaną podane do publicznej 
wiadomości oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej gminy. 

§ 22. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach. 

§ 23. Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Linia. 

§ 24. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz akumulatory wielkogabarytowe pochodzące z terenu 
nieruchomości odbierane są: 

1) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej 
niż ilość kupionych artykułów; 

2) w wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

§ 25. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających 
pylenie. 

§ 26. W przypadku stwierdzenia w odpadach komunalnych zmieszanych występowania objętościowo więcej 
niż 20% odpadów, które winny być zbierane selektywnie, o których mowa w § 16 ust.4 pkt 1- 11, uznaje się, że 
selektywna zbiórka odpadów nie jest prowadzona. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 27. 1. Odpady komunalne niesegregowane oraz odpady pozostałe po wydzieleniu w drodze selektywnej 
zbiórki należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

2. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w § 16 ust. 4 z 
wyłączeniem pkt 5 należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, odpady wymienione 
w w § 16 ust. 4. pkt 5 należy usuwać z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące. 

3. W przypadku terenów niezamieszkałych tj. działki letniskowe, rekreacyjne, pola namiotowe i inne 
nieruchomości użytkowane przez właścicieli, odpady należy usuwać 1-raz w tygodniu w okresach od kwietnia do 
końca września w pozostałych okresach od października do marca należy dostosować do indywidualnych potrzeb 
jednocześnie dopuszcza się traktowanie nieruchomości jak gospodarstwa dla mieszkańców stałych. 
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4. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 
usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

§ 28. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając 
następujące normy: 

1) produkcja ścieków w gospodarstwach domowych - 3,0 m3 /osoba/miesiąc; 

2) usługi: 

a) pralnie - 17,0, dm3 / kg bielizny / doba, 

b) bary, restauracje, jadłodajnie - 3,0 m3 /1 miejsce/miesiąc, 

c) kawiarnie - 0,8 m3 /1 miejsce/miesiąc, 

d) sklepy spożywcze - 2,0 m3 /1 zatrudniony/miesiąc, 

e) sklepy (poza spożywczymi) - 0,9 m3 /1 zatrudniony/miesiąc, 

f) apteki - 3,0 m3 /1 zatrudniony/miesiąc, 

g) przychodnie zdrowia - 0,5 m3 /1 zatrudniony/miesiąc, 

h) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5 m3 /1 zatrudniony/miesiąc, 

i) zakłady usługowe inne - 0,45 m3 /1 zatrudniony/miesiąc. 

3) zakłady produkcyjne: 

a) bez natrysków - 0,45 m3 /1 zatrudniony/miesiąc, 

b) z natryskami - 1,5 m3 /1 zatrudniony/miesiąc. 

§ 29. Obowiązki w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz usuwania odpadów komunalnych 
nie pochodzących z gospodarstw domowych wykonywane są przez właścicieli nieruchomości za pośrednictwem 
przedsiębiorców posiadających wpis do rejestru działalności regulowanej oraz posiadających zezwolenia Wójta 
Gminy Linia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 30. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania wykonywania obowiązków 
wskazanych w § 28. W tym celu okazują, na żądanie pracownikom gminy Linia legitymujących się 
upoważnieniem Wójta Gminy Linia, umowy z przedsiębiorcami, o których mowa w § 28 oraz dowody (faktury, 
rachunki) płacenia za takie usługi. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów wymienionych w ust. 1 przez 
okres jednego roku od daty ich wystawienia. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 31. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania 
poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych 
frakcji odpadów: 

1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, metal, 
tworzywa sztuczne, szkło, 

2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych, 

3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 

1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%, 

2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995. 
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4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy Linia został 
wyznaczony region gospodarki odpadami - Region Północny oparty o funkcjonowanie regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez zakład zagospodarowania odpadów Czarnówko 
Sp.z o.o. Nowa Wieś Lęborska. 

5. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy, zobowiązani 
są do przekazywania co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości 
z sortowania odpadów komunalnych do RIPOK. 

6. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 4, bądź w stanach odbiegających od 
normalnych eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do RIPOK w Chlewnicy gmina 
Potęgowo. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 32. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 33. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy: 

1) systematyczne poddawanie psa w wieku ponad 2 miesięcy szczepieniu przeciw wściekliźnie raz w ciągu roku 
kalendarzowego, zgodnie z terminami wyznaczonymi przez lekarza weterynarii szczepiącego dane zwierzę; 

2) posiadanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną; 

3) wyposażenie psa w obrożę; 

4) prowadzenie psa na uwięzi, z zastrzeżeniem ust.2; pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób 
zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec; 

5) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi; 

6) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci; 

7) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń, spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych; 

8) zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad jego 
zachowaniem; 

9) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone również na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób 
uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich. 

Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 34. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości: 

1) o zabudowie wielorodzinnej; 

2) o zabudowie jednorodzinnej, położonych na terenach o zabudowie wielorodzinnej; 

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej; 

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego. 

§ 35. 1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości poza obszarami określonymi w § 34, 
wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich. 

2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje się w przypadku równoczesnego utrzymywania gęsi, kaczek, kur 
i królików w liczbie do 15 sztuk łącznie. 

3. Liczba zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie nieruchomości nie może być wyższa niż: 

1) konie - 2 sztuki, 
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2) nutrie, norki, tchórzofretki - 5 sztuk, 

3) kury, kaczki, gęsi, króliki - 15 sztuk. 

4. Postanowienia ust. 3 pkt 1 dotyczą utrzymywania koni na nieruchomościach o powierzchni nie mniejszej niż 
3000 m2. 

§ 36. Pszczoły powinny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości 
sąsiednich. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 37. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ustala się na terenach nieruchomości obejmujących 
skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe, w zespołach opieki zdrowotnej, w placówkach zbiorowego 
żywienia, w placówkach oświatowych i kulturalnych oraz zakładach produkcyjnych. 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Linia określi po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza Weterynarii 
i poda do publicznej wiadomości obszar obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia. 

3. Właściciele nieruchomości o których mowa w pkt. 1 zobowiązani są do przeprowadzania na terenie 
nieruchomości deratyzacji dwukrotnie w ciągu roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja i od 15 października 
do 15 listopada oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

Rozdział 9.
Przepisy końcowe 

§ 38. Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą. 

Id: RCMNP-SDSWY-IEXQR-DERLC-RHBVI. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 7


	
	



