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UCHWAŁA NR XII/86/2019
RADY GMINY BROJCE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brojce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brojce".
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
2) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
3) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to osobę lub osoby ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości, którym przysługuje prawo własności w rozumieniu art. 140 oraz art. 199 ustawy z dnia z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu i inne podmioty władające nieruchomością;
4) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania;
5) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych
pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;
6) PSZOK - rozumie się przez to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
7) kompostowniku - rozumie się przez to pojemnik do gromadzenia bioodpadów z gospodarstw domowych
jednorodzinnych;
8) GNIAZDO - rozumie się przez to miejsce selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w publicznie dostępnym punkcie, w którym znajdują się pojemniki do zbiórki odpadów 3 frakcji - metali i tworzyw sztucznych,
papieru i tektury oraz szkła.
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Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.
2. W drodze selektywnej zbiórki wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają odpady:
1) metale i tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z metali, tworzyw sztucznych i opakowania
wielomateriałowe;
2) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i z tektury;
3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
4) bioodpady;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
7) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia;
8) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki;
9) zużyte baterie i akumulatory;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) zużyte opony.
3. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji wskazanych w ust. 2 stanowią odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.
4. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować:
1) pojemniki bądź worki w kolorze żółtym o pojemności co najmniej 120 l z przeznaczeniem na odpady wymienione w ust. 2, pkt 1, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
2) pojemniki bądź worki w kolorze niebieskim o pojemności co najmniej 120 l z przeznaczeniem na odpady
wymienione w ust. 2 pkt 2, oznaczone napisem „Papier”;
3) pojemniki bądź worki w kolorze zielonym o pojemności co najmniej 120 l z przeznaczeniem na odpady
wymienione w ust. 2, pkt 3, oznaczone napisem „Szkło”;
4) pojemniki bądź worki w kolorze brązowym o pojemności co najmniej 120 l z przeznaczeniem na odpady
wymienione w ust. 2, pkt 4, oznaczone napisem „Bio”;
5) kontenery, pojemniki lub worki o różnej pojemności na pozostałe odpady wymienione w ust 2, pkt 5-11
w zależności od właściwości, rozmiaru i pojemności odpadów.
5. Do gromadzenia odpadów zmieszanych - odpadów pozostałych po wydzieleniu w drodze selektywnej
zbiórki będą stosowane pojemniki lub worki o pojemności co najmniej 120 l w kolorze czarnym.
6. Gmina Brojce wyposaży nieruchomości w worki lub pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Istnieje możliwość wyposażenia nieruchomości we własnym zakresie przez ich właścicieli w pojemniki do
zbierania odpadów komunalnych.
7. Bioodpady stanowiące odpady komunalne można także składować we własnym kompostowniku, na terenie własnej nieruchomości. Posiadanie kompostownika zwalnia właściciela nieruchomości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka.
8. Odpady wymienione w ust. 2 będą także przyjmowane od właścicieli nieruchomości w PSZOK.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest także w punktach sprzedaży detalicznej,
przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów.
Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą przekazywać także do aptek zlokalizowanych na terenie
gminy.
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10. Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne, wyłączone są z zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzonego przez Gminę.
Właściciele tych nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych z prowadzonej działalności na zasadach cywilno-prawnych z przedsiębiorcami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej Gminy Brojce.
§ 4. Właściciele nieruchomości uprzątają błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z, chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi służącą dla ruchu
pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Śnieg i lód oraz błoto należy pryzmować przy
krawężniku, w miarę możliwości w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie nieruchomości pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone
w zbiornikach bezodpływowych.
2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu
w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem zachowania warunków określonych w odrębnych przepisach.
§ 6. Na terenie Gminy Brojce zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw
domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy ulicznych
oraz pojemników innych właścicieli.
Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na gospodarstwo domowe na odpady zmieszane; co najmniej jeden pojemnik
lub worek o minimalnej pojemności 120 l z przeznaczeniem na każdą z frakcji odpadów wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 1-4; kontenery, worki, pojemniki o różnej pojemności z przeznaczeniem na pozostałe odpady tj. wymienione w § 3 ust. 2 pkt 5-11 w zależności od rozmiaru i pojemności odpadów.
2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 1100 l na 6 gospodarstw domowych z przeznaczeniem na odpady zmieszane; co
najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l na 12 gospodarstw domowych z przeznaczeniem
na każdą z frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-4; kontenery, worki, pojemniki o różnej pojemności z przeznaczeniem na pozostałe odpady tj. wymienione w § 3 ust. 2 pkt 5-11 w zależności od rozmiaru i pojemności odpadów.
3) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika; jednak jeden pojemnik z przeznaczeniem
na każdą z frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-4 o pojemności co najmniej 1100 l na szkołę;
4) dla przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika; jednak jeden pojemnik z przeznaczeniem na każdą
z frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-4 o pojemności co najmniej 120 l na lokal;
5) dla lokali handlowych i gastronomicznych - 10 l na każde 50 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik z przeznaczeniem na każdą z frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-4
o pojemności co najmniej 120 l na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem - 5 l na każdego zatrudnionego, jednak jeden pojemnik z przeznaczeniem na każdą z frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-4 o pojemności co najmniej 120 l na
lokal;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - jeden pojemnik z przeznaczeniem na każdą z frakcji odpadów wymienionych w § 3 ust. 2
pkt 1-4 o pojemności 120 l na każdych 15 pracowników;
8) hoteli, pensjonatów - 1 l na jedno łóżko jednak jeden pojemnik przeznaczeniem na każdą z frakcji odpadów
wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 1-4 o pojemności 120 l na każdy punkt;
9) dla cmentarzy - co najmniej 3 pojemniki o pojemności 1100 l na jeden obiekt;
10) dla GNIAZD - co najmniej 3 pojemniki z przeznaczeniem na każdą z frakcji odpadów wymienionych
w § 3 ust. 2 pkt 1-3 o pojemności 1100 l na jeden obiekt;
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2. Pojemniki lub inne urządzenia, o których mowa w ust. 1, powinny być szczelne, trwałe, zamykane
i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot uprawniony.
3. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i techniczny.
4. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być umieszczone przez właściciela nieruchomości w miejscu
łatwo dostępnym, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich i nie powodujących konieczności wstępu na teren nieruchomości.
5. W miejscach publicznych (takich jak w szczególności chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 20 l.
§ 8. 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 pochodzących z gospodarstw domowych.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, w szczególności:
1) na zabudowie jednorodzinnej:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie, a w pozostałym okresie jeden raz w miesiącu;
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
2) na zabudowie wielorodzinnej:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - w okresie od kwietnia do października
nie rzadziej niż jeden raz na 1 tydzień, a w pozostałym okresie dwa razy w miesiącu;
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
3) z nieruchomości niezamieszkałych:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
4) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
a) odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
b) odpadów zebranych selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
3. Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - zużyte baterie i akumulatory, można przekazać do punktów handlowych zbierających tego typu odpady, placówek oświatowych, Urzędu Gminy
oraz do PSZOK.
4. Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - przeterminowane leki oraz odpady
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, które prowadzą taką
zbiórkę, jak również w PSZOK.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstw domowych – zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK.
6. Selektywnie zebrane odpady pochodzące z gospodarstw domowych - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, placówek
handlowych, jak również będą odbierane przez Gminę w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK.
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7. Odzież i tekstylia pochodzące z gospodarstw domowych – zostaną odebrane w ramach zbiórki w ramach
zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK.
8. Zużyte opony (samochody osobowe) - zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku oraz w PSZOK.
9. Chemikalia - zostaną odebrane w ramach zbiórki w systemie wystawki przeprowadzonej 2 razy w roku
oraz w PSZOK.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, powstałe w wyniku drobnych
robót budowlanych należy gromadzić selektywnie. Odpady te zostaną odebrane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w PSZOK.
11. Odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego opróżniane
są w sposób systematyczny, nie dopuszczając jednak do przepełnienia koszy.
§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji
sanitarnej lub jeżeli brak jest sieci kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej
oczyszczalni ścieków.
2. Właściciele nieruchomości niepodłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do pozbywania
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny nie dopuszczając do przepełnienia
się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych gwarantując zachowanie czystości.
3. Częstotliwość opróżniania komunalnych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków
wynika z instrukcji eksploatacji oczyszczalni.
§ 11. 1. Ustala się, że na potrzeby gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzony
jest PSZOK.
2. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie następujące rodzaje odpadów:
1) papier i tektura;
2) tworzywa sztuczne, metal;
3) odpady tekstyliów i odzieży;
4) szkło;
5) opakowania wielomateriałowe;
6) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne;
7) zużyte baterie i akumulatory;
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
10) zużyte opony;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
3. Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów w PSZOK określone są w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego
§ 12. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz
racjonalizacji procesu segregacji wymaga się:
1) ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego, co najmniej: papier, metal,
tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, bioodpady oraz tekstylia od 1 stycznia 2025 r;
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2) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp
dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewniając przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych oraz,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży;
3) ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz do osiągnięcia
poziomów odzysku frakcji odpadów komunalnych zawierających papier, metale, tworzywa sztuczne
i szkło, a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
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
§ 13. 1. 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.
2. Zwierzęta domowe winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych nieruchomościach zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się na zewnątrz.
§ 14. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) prowadzenie psa na uwięzi; pies rasy uznawanej za agresywną powinien mieć nałożony kaganiec;
2) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
3) posiadanie łopatki i woreczka do zbierania odchodów zwierząt oraz usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych (w tym pasach drogowych); powyższy obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów - przewodników;
4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej bez zgody właściciela, zarządcy bądź administratora obiektu, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt
w szczególności schronisk, lecznic. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników;
5) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych na teren placów zabaw, piaskownic dla dzieci, boisk
szkolnych i zieleńców, chyba że właściciel, zarządca bądź administrator obiektu zarządzi inaczej.
Rozdział 7
Wymagania z zakresu utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 15. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej z wyjątkiem nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej;
2) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod warunkiem
spełnienia wymogów sanitarno-weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony
zwierząt określonych w przepisach prawa, w szczególności:
1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków bytowania i opieki dla
zwierząt, zgodny z normami dla danego gatunku, wieku i stanu fizjologicznego zwierzęcia;
2) 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 oraz powietrza;
3) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.
§ 16. 1. Zezwala się na utrzymywanie na terenach nieruchomości poza obszarami określonymi w § 12, wyłącznie jednego gatunku zwierząt gospodarskich.
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2. Postanowienia z ust. 1 nie stosuje się w przypadku równoczesnego utrzymywania gęsi, kaczek, kur i królików w liczbie do 30 sztuk łącznie.
§ 17. 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 oraz terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają lokale gastronomiczne, obiekty handlowe branży spożywczej,
obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów, korytarze
piwniczne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych, budynki inwentarskie, w których przebywają zwierzęta gospodarskie.
2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia;
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe
§ 19. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy Brojce przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brojce oraz umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Brojce.
§ 20. Traci moc uchwała Nr XIV/92/2016 Rady Gminy Brojce z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brojce”.
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brojce.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Brojce
Agnieszka Fudała

