UCHWAŁA NR XXVI/156/13
RADY GMINY NAREW
z dnia 23 stycznia 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2011 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr
172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1417, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48
poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 233 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.
420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113,
Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Narew Nr XXXII/195/06 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 276 poz. 2771).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Ewa Urbanowicz
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/156/13
Rady Gminy Narew
z dnia 23 stycznia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY NAREW
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy dotyczące:
1) Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych: papieru
i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopism itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów
opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych,
a także prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów
i parków,
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlano – remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz
powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

i nieczystości

ciekłych

z terenu

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.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
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1) Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie, w Rozdziale III pojemniki i worki służące
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, ich dezynfekcja w miarę potrzeby:
a) gmina podczas zawierania umów z podmiotami odpowiedzialnymi za usuwanie odpadów i w trakcie
realizacji zadań wyegzekwuje właściwy sposobu mycia, czyszczenia. Dezynfekcja gwarantuje utrzymanie
pojemników w czystości,
b) czyszczenie i mycie pojemników powinno odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska;
2) Selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych , z zastrzeżeniem pkt 2-13,
b) przeterminowanych leków i chemikaliów,
c) zużytych baterii i akumulatorów,
d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
g) zużytych opon,
h) odpadów zielonych,
i) papieru i tektury,
j) szkła bezbarwnego i kolorowego,
k) opakowań wielomateriałowych,
l) metali,
m) popiół i żużel z palenisk domowych,
i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, w sposób opisany w niniejszym
Regulaminie;
3) Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym regulaminie;
4) Przekazanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach
wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości;
5) Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów;
6) Oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy,
w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystać zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 147 poz. 1033 z późn. zm.);
7) Utrzymanie w czystości pergoli śmietnikowej i jej najbliższego otoczenia;
8) Uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni
chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika) służących do użytku publicznego;
9) Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, a w
szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,
b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie
oznaczonych;
10) Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnienie płynów, regulacje
pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko
za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one gromadzone w sposób umożliwiający ich
usuniecie zgodnie z przepisami ustawy;
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11) Postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o odpadach (Dz. U. Nr z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.);
12) Stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów z rozdziałów VI niniejszego
Regulaminu.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 3. Określa się rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości:
1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek zamówić u przedsiębiorcy pojemniki i worki przeznaczone do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
2) Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Narew:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 litrów,
b) kosze na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów,
c) worki o pojemności od 60 do 120 litrów,
d) kontenery od 5 m3 do 10 m3;
3) Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności,
uwzględniając następujące normy:
a) dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości:
- niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,
- segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy
rodzaj odpadu o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość,
b) dla budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania
na terenie nieruchomości:
- niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość,
- segregowane odpady komunalne 40 litrów na mieszkańca, jeden worek na każdy rodzaj odpadu
o pojemności 60 litrów na każdą nieruchomość,
c) dla szkół wszelkiego typu 3 litry na każdego ucznia i pracownika,
d) dla żłobków i przedszkoli 3 litry na każde dziecko i pracownika,
e) dla lokali handlowych 50 litrów na każdego 10m3 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na lokal,
f) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 litrów na każdy punkt,
g) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne,
h) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów,
i) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników,
j) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 20 litrów na jedno łóżko,
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k) dla niezabudowanych terenów rekreacyjnych 240 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31
października każdego roku, i 120 litrów poza tym okresem,
l) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienia na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o minimalnej pojemności
120 litrów.
§ 4. Określa się rodzaje i minimalna pojemność worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
zebranych selektywnie:
1) Właściciel nieruchomości ma obowiązek posiadać worki do zbiórki odpadów zebrane selektywnie;
2) Właściciel nieruchomości decyduje o ilości i pojemności pojemników oraz worków do zbiórki odpadów
zebranych selektywnie biorąc pod uwagę ustalenia Regulaminu;
3) Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Narew lub gminnego punktu
selektywnej zbiórki odpadów;
4) Zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do
specjalistycznych pojemników znajdujących się gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów;
5) Odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających
pylenie.
§ 5. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności od 35 do 75 litrów,
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach nie może przekraczać
200m,
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku;
2) Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej
zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury;
wielomateriałowych o pojemności od 800 litrów do 1500 litrów, oznakowane kolorami takimi jak worki
przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym.
§ 6. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa
w jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne
w ilości jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godziny, jeśli
jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych wyżej, na każde następne 4 godziny
trwania imprezy. Organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie
pojemników i szaletów oraz opróżnienie ich i uprzątnięcie.
§ 7. Ustala się następujące zasady doboru objętości zbiorników bezodpływowych:
1) Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, zapewnia
utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by jego
opróżnienie było konieczne nie częściej niż raz w miesiącu bez dopuszczenia do przepełnienia – przyjmując
zużycie wody według wodomierza lub jako 3 m3 /osobę/miesiąc;
2) Dla innych obiektów nie wyposażonych w wodomierze przyjmuje się zużycie wody w następujących
ilościach:
a) bary, restauracje, jadłodajnie – 3,0 m3 /miejsce/miesiąc,
b) sklepy spożywcze – 2,0 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
c) pozostałe sklepy – 0,9 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
d) apteki – 3,0 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
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e) przychodnie lekarskie – 0,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
f) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
g) pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
h) zakłady produkcyjne:
- bez natrysków – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc,
- z natryskami – 1,5 m3 /zatrudnionego/miesiąc;
3) W przypadkach niewymienionych należy przyjąć normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz.70).
§ 8. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej jak
i wewnątrz;
2) Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy;
3) Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych winny być zabezpieczone, dostęp do nich winny mieć wyłącznie
osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
4) Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie;
5) Właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady;
6) Czyszczenie, mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie
środowiska.
§ 9. Ustala się zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia
nieczystości płynnych:
1) Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy przetrzymywać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej
możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed
wejściem na teren nieruchomości;
2) Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia;
3) Wyselekcjonowane odpady budowlane i zielone pochodzące z pielęgnacji drzew i krzewów muszą być złożone
w udostępnionych przez przedsiębiorcę kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
przedsiębiorcy, na miejscu nie utrudniającym korzystania z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu
przez właściciela w zabudowie wielorodzinnej.
§ 10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być eksploatowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
§ 11. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu,
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli
komunalne pochodzące z działalności gospodarczej.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej i nie
opakowaniowej nie wolno wrzucać:
a) kalki technicznej,
b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie
opakowaniowego nie wolno wrzucać:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
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b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych.
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:
a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
5. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali nie można wrzucać metali
łączonych z innymi materiałami, np. gumą.
6. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych nie można
wrzucać opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapak.
7. Do przydomowych kompostowników ani worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów
ulegających biodegradacji nie można wrzucić odpadów innych aniżeli bioodpady zielone z wyjątkiem
pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów.
8. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej jeden raz w miesiącu.
3. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do
pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do
przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 13. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości odpadów komunalnych obowiązani są do
minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań).
§ 14. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są w miarę
możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych
odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi.
§ 15. 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, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
§ 16. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) stały i skuteczny dozór,
b) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów – przewodników,
c) zwolnienie zwierząt domowych z więzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów raz uznanych
za agresywne,
d) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym
ostrzeżeniem,
e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
2) Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełnić wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.
§ 17. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano wyżej wymienionych zabezpieczeń,
podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt z którym gmina Narew ma podpisaną
umowę.
§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady
Gminy Narew w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew”.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:
a) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane(Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.),
b) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru
nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt. 3, zobowiązani są przestrzegać
zapisów § 2 niniejszego Regulaminu, a ponadto:
a) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
b) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim,
tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,
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c) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku
wiosną i jesienią,
d) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki
sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości
sąsiednich.
§ 20. Właściciele zwierząt gospodarskich wykorzystywanych podczas sezonu letniego mają obowiązek
usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych
miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania.
§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do
właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.
§ 22. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Narew
określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej
deratyzacji oraz, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
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