
                                                       Uchwała Nr 87/XXIX/08 
                                     Rady Miejskiej w Cieszanowie 
   z dnia 19 listopada 2008 roku. 
 
 
 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Cieszanów 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ust i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) 

 

§ 1 

 

 Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Cieszanów, którego część stanowi integralną część niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2 
 

 Traci moc Uchwała Nr 2/I/2004 z dnia 28 stycznia 2004r  
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Cieszanów. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

 § 4 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     REGULAMIN 

 utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 

Rozdział I 

Postanowienie ogólne 

§ 1.1. Niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Cieszanów, zwany dalej regulaminem, określa wymagania w zakresie 
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące: 

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i pozbawiania się 
odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych 
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
słuŜących do uŜytku publicznego, 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi. 

2. Rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania 
dotyczące rozmieszczenia tych urządzeń i utrzymania ich w odpowiednim stanie 
technicznym  
i sanitarnym. 

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 
domowych bądź w innych źródłach, 

2) liczby osób korzystających z tych urządzeń, 

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku 
publicznego. 

4. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów. 

5. Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami. 

6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku. 

7. Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolnej, w tym takŜe zakazu ich utrzymania na określonych 
obszarach lub poszczególnych nieruchomościach. 

8. Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 
przeprowadzania. 

§ 2. Regulamin obowiązuje: 

1) właścicieli nieruchomościach 



2) mieszkańców Miasta i Gminy Cieszanów oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie gminy, 

3) jednostki uŜytkujące tereny słuŜące komunikacji publicznej, 

4) wykonawców robót budowlanych, 

5) organizatorów imprez, 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) właścicielach nieruchomości – naleŜy przez to rozumieć takŜe współwłaścicieli, 
uŜytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub uŜytkowania, a takŜe inne osoby wkładające tą 
nieruchomością, 

2) odpadach komunalnych – naleŜy przez to rozumieć odpady powstające  
w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów 
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój 
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych, 

3) odpadach opakowaniowych – naleŜy przez to rozumieć wszystkie opakowania, w 
tym opakowania wielokrotnego uŜytku wycofane z ponownego uŜycia, 
stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów 
powstających w procesie produkcji opakowań, 

4) odpadach niebezpiecznych- naleŜy przez to rozumieć odpady wydzielone z 
odpadów komunalnych, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości 
chemiczne, fizyczne, bądź inne, stanowią powaŜne zagroŜenie dla środowiska, 
np.: odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, zuŜyte baterie i 
akumulatory, wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające PCB (polichronowe 
bifentyle), świetlówki, detergenty, środki ochrony roślin, 

5) odpadach wielkogabarytowych- naleŜy przez to rozumieć odpady, które ze 
względu na swoje rozmiary nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach 
słuŜących do zbierania odpadów komunalnych, 

6) odpadach roślinnych- naleŜy przez to rozumieć odpady powstające na skutek 
prowadzenia prac pielęgnacyjnych na terenach zielonych, 

7) nieczystościach ciekłych - naleŜy przez to rozumieć ścieki bytowe, gromadzone 
czasowo w zbiornikach bezodpływowych, 

8) zbiornikach bezodpływowych – naleŜy przez to rozumieć instalacje i urządzenia 
słuŜące do gromadzenia nieczystości płynnych w miejscu ich powstania, 

9) zwierzętach domowych – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjne 
przebywające wraz z człowiekiem w jego domu, utrzymywane przez człowieka , 

10) zwierzętach gospodarskich – naleŜy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane  
w celach hodowlanych i produkcyjnych, takie jak: konie, bydło, świnie, owce, 
kozy, drób zwierzęta futerkowe i pszczoły, 

11) rasach psów uznanych za agresywne- naleŜy przez to rozumieć rasy psów 



określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
28 kwietnia 2003r. W sprawie wykazu ras psów uznanych za agresywne (Dz. U. 
Nr 77, poz.687), 

12) punkcie zlewnym- naleŜy przez to rozumieć urządzenie zlokalizowane przy 
oczyszczalni ścieków, słuŜące do przyjmowania nieczystości ciekłych 
dowoŜonych pojazdem asenizacyjnym z miejsc ich gromadzenia, 

13) jednostce wywozowej – naleŜy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego 
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych lub w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

14) robotach budowlanych- naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace 
polegające na przebudowie, montaŜu, rozbiórce lub remoncie obiektu 
budowlanego. 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach 
nieruchomości 

 i na terenach słuŜących do uŜytku publicznego dotyczące prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i usuwania nieczystości ciekłych 

§ 4.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. Właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 

1) odpadów opakowaniowych z papieru, szkła tworzyw sztucznych i metali, 

2) odpadów wielkogabarytowych, 

3) odpadów niebezpiecznych, 

4) odpadów powstałych w trakcie robót budowlanych, 

5) odpadów biodegradalnych, 

6) pozostałych odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego gromadzenia 
odpadów opakowaniowych w workach foliowych, dostępne w jednostce wywozowej. 

3. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone oddzielnie i usuwane 
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez jednostki wywozowe. 

4. Odpady niebezpieczne naleŜy przekazywać do specjalnych worków i usuwać 
zgodnie z harmonogramem opracowanym przez jednostki wywozowe. 

5. Odpady powstające w wyniku robót budowlanych naleŜy gromadzić  
w pojemnikach wystawianych przez jednostki wywozowe i usuwać na bieŜąco 
zgodnie  
z ustaleniami z jednostką wywozową. 



6. Odpady biodegradalne i odpady roślinne powstające na terenie 
nieruchomości  
w przypadku braku moŜliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela 
nieruchomości, podlegają wywozowi po dokonaniu indywidualnego zgłoszenia 
jednostce wywozowej. Lokalizacja i sposób kompostowania odpadów roślinnych nie 
moŜe stanowić uciąŜliwości dla mieszkańców sąsiednich posesji. 

7. Właściciele nieruchomości oraz inne podmioty określone w § 2 niniejszego 
regulaminu, są zobowiązani do gromadzenia pozostałych odpadów komunalnych 
wyłącznie  w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. 

8. Właściciele nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach, gdzie nie 
istnieje moŜliwość podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, są 
zobowiązani wyposaŜyć nieruchomość w szczelne zbiorniki bezodpływowe, słuŜące 
do gromadzenia nieczystości płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. 
Wymagania techniczne oraz warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają 
odrębne przepisy budowlane i sanitarne. 

§ 5. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się: 

1. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt. 

2. Indywidualnego opróŜniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 
nieruchomości oraz wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu 
stacjami zlewnymi. 

3. Wykorzystania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, 
nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, 
podjazdów itp. 

                                                      Rozdział III 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych  
i części nieruchomości słuŜących do uŜytku publicznego dotyczące uprzątania 

błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

§ 6.1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z pasa 
drogowego,  
w tym: jezdni, chodnika, zatok postojowych i parkingowych powinno być realizowane 
niezwłocznie przez podmioty określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodników, które zlokalizowane są przy drodze publicznej i 
bezpośrednio przylegają do granicy nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne 
zanieczyszczenia powinny być gromadzone na skraju chodnika od strony jezdni. 

 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są równieŜ do usuwania sopli 
lodowych  
i nawisów śniegu z dachów, gzymsów i innych elementów budowli, niezwłocznie po 
ich pojawieniu się. Podczas usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu naleŜy 



zachować szczególną ostroŜność, tak aby usuwanie nie stanowiło zagroŜenia dla 
innych osób. 

Rozdział IV 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach 
nieruchomości dotyczące mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i 

warsztatami naprawczymi 

§ 7.1. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami samochodowymi, jest 
dozwolone jedynie w obrębie własnej nieruchomości na placu utwardzonym pod 
warunkiem, Ŝe ścieki po ich odtłuszczeniu i podczyszczeniu są odprowadzone do 
kanalizacji. 

2. Zabrania się mycia pojazdów w pobliŜu cieków wodnych, ujęć wody i innych 
miejscach, gdzie istnieje zagroŜenie bezpośredniej infiltracji do ziemi i wód. 

3. Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być dokonywane  
w wyspecjalizowanych warsztatach naprawczych. Zabrania się wykonywania napraw 
poza wyspecjalizowanymi warsztatami naprawczymi, mogących powodować 
powstanie odpadów niebezpiecznych, a polegających w szczególności na: wymianie 
oleju, płynów hamulcowych i chłodniczych, amortyzatorów i samochodowych 
urządzeń klimatyzacyjnych. 

4. Dopuszczalne jest dokonywanie doraźnych napraw związanych z bieŜącą 
eksploatacją pojazdu mechanicznego w obrębie nieruchomości, jeŜeli te czynności nie 
spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. 

5. Właściciele pojazdów wycofanych z eksploatacji są zobowiązani do 
przekazania ich stacjom demontaŜu lub przedsiębiorcom prowadzącym punkty 
zbierania pojazdów wycofanym z eksploatacji. 

Rozdział V 

Rodzaje urządzeń słuŜących do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące ich 

rozmieszczania oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym 

§ 8.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposaŜenia swojej 
nieruchomości w urządzenia słuŜące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez 
zakup takich urządzeń, wydzierŜawienie ich od jednostki wywozowej. 

2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych. 

3. Do zbiórki segregowanych odpadów komunalnych, wymienionych w § 4, 
ust.2 słuŜą pojemniki oraz odpowiednio oznakowane worki, dostarczone przez 
jednostki wywozowe: 

1) Worki foliowe w następujących kolorach: 



-   Ŝółty na opakowania z tworzyw sztucznych, 

-   zielony opakowania ze szkła, 

-   niebieski makulatura, 

-   czarny odpady bytowe 

2) Pojemniki do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, 
makulatury: 

- zielony na szkło, 

- Ŝółty na opakowania z tworzyw sztucznych, 

- niebieski na makulaturę 

4. Pozostałe odpady komunalne powinny być gromadzone wyłącznie w 
przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub workach. Pojemniki powinny być 
utrzymywane w naleŜytym stanie technicznym i sanitarnym, tak aby korzystanie z 
nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagroŜenia dla zdrowia 
uŜytkowników i pracowników jednostek wywozowych. Utrzymywanie pojemników w 
czystości polega w szczególności na ich myciu i dezynfekowaniu przynajmniej raz na 
kwartał. 

5. Pojemniki powinny być ustawione w obrębie nieruchomości z zachowaniem 
warunków określonych w odrębnych przepisach. 

6. Właściciele nieruchomości oraz inne podmioty wskazane w § 2, mają 
obowiązek zapewnić odpowiedni dostęp do pojemników pracownikom jednostki 
wywozowej w czasie ustalonym zgodnie z harmonogramem na odbiór odpadów 
komunalnych. 

7. Obowiązki wymienione w ust.6 dotyczą równieŜ dostępu do urządzeń 
słuŜących do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

8. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na pozostałe odpady komunalne 
innych odpadów, a w szczególności: gorącego ŜuŜla i popiołu, substancji toksycznych, 
Ŝrących  
i wybuchowych, a takŜe gruzu budowlanego, odpadów z działalności gospodarczej 
oraz śniegu i lodu. 

9. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych. 

10. Na drogach publicznych oraz na przystankach komunikacyjnych, naleŜy 
instalować na stałe niepalne kosze uliczne do gromadzenia odpadów. Obowiązek 
instalowania koszy ulicznych na drogach publicznych oraz usuwania zgromadzonych  
w nich odpadów ciąŜy na zarządcy drogi, a na innych nieruchomościach na ich 
właścicielu. 

11. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym, jest 
zobowiązany do: 

1) wyposaŜenia miejsca imprezy lub zgromadzenia w odpowiednią liczbę toalet  
i pojemników na stałe odpady komunalne, 

2) uprzątnięcia terenu, na którym odbywała się impreza lub zgromadzenie, 



niezwłocznie po jej zakończeniu. 

§ 9. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników na pozostałe 
odpady komunalne: 

1) na nieruchomościach o zabudowie jednorodzinnej - 1 pojemnik o pojemności nie 
mniejszej niŜ 120 l na rodzinę zamieszkałą na terenie nieruchomości lub worek  
o pojemności 120 litrów; 

2) na nieruchomościach o zabudowie wielorodzinnej, budynkach uŜyteczności 
publicznej oraz w obiektach, w których jest prowadzona działalność gospodarcza 
– łączna pojemność pojemników powinna zabezpieczać zbilansowane ilości 
gromadzonych odpadów komunalnych z częstotliwością ich opróŜniania, przy 
przyjętych normatywach ilości wytwarzanych odpadów. 

 Rozdział VI 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się stałych odpadów komunalnych i 
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do 

uŜytku publicznego 

§ 10.1. Zapewnienie naleŜytego stanu sanitarnohigienicznego na terenie 
nieruchomości naleŜy do obowiązków jej właściciela. 

2. Aby zapewnić naleŜyty stan sanitarno – higieniczny naleŜy pozbywać się 
stałych odpadów komunalnych co najmniej 1 raz w miesiącu. 

3. Pojemniki usytuowane na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego 
powinny być opróŜniane w zaleŜności od potrzeb, nie dopuszczając do ich 
przepełnienia: 

4. Częstotliwość odpadów segregowanych: 

- makulatura, plastik, szkło, złom 1 raz na kwartał; 

- odpady wielkogabarytowe 2 razy w roku; 

- odpady niebezpieczne 1 raz w roku. 

5. Częstotliwość opróŜniania zbiorników bezodpływowych powinna wynikać ze 
zuŜycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie moŜe 
dopuszczać do przepełnienia się zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

6. Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w §2 są zobowiązani 
do zawarcia umowy z jednostką wywozowa w zakresie odbioru nieczystości ciekłych 
ze zbiorników bezodpływowych na faktycznie wytwarzaną ilość odpadów. 

7.Właściciele nieruchomości i inne podmioty wskazane w §2, zobowiązani są 
do udzielenia informacji związanych z usuwaniem przez nich stałych odpadów 
komunalnych  
i nieczystości ciekłych, upowaŜnionym pracownikom Urzędu Miasta i Gminy 
Cieszanów oraz przedstawiania do wglądu umów zawartych z jednostkami 
wywozowymi na wykonanie usługi w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych wraz z dowodami płacenia za te usługi. 



8.Dowody uiszczenia opłaty za odbiór odpadów i opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych właściciel nieruchomości zobowiązany jest przechowywać przez 
okres dwóch lat i okazywać w czasie kontroli. 

9. Właściciel nieruchomości zabudowanej obowiązany jest umieścić na 
nieruchomości w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym 
nieruchomości oraz utrzymać ją w naleŜytym stanie zgodnie z art. 47b ust.1oraz 
zgodnie z § 5 ust. 3 i § 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 
października 2004 roku ( Dz. U. Nr 243, poz. 2432). 

                                      Rozdział VII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 11.1. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt 
domowych, są zobowiązane do sprawowania naleŜytej opieki nad tymi zwierzętami  
i utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia 
ludzi  
i zwierząt. 

2. Właściciele psów są zobowiązani do przestrzegania obowiązków szczepień 
ochronnych przeciwko wściekliźnie. Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzania 
szczepień ochronnych regulują odrębne przepisy. 

3. Wprowadzanie psów na tereny przeznaczone do uŜytku publicznego jest 
dozwolone tylko na smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne 
psy mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia i Ŝycia ludzi i zwierząt, mogą być 
wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w kagańcu, tylko w 
miejscach mało uczęszczanych i z zachowaniem moŜliwości kontroli nad jego 
zachowaniem ze strony opiekuna. 

5. PrzewoŜenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest moŜliwe tylko 
na zasadach określonych przez przewoźnika. 

6. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów 
uŜyteczności publicznej, placówek handlowych, jeŜeli zakaz taki wynika z 
wyraŜonego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości oraz na tereny 
placów zabaw  
i gier dla dzieci. 

7. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane nie 
dopuszczać, aby zwierzęta zakłócały spokój innym uŜytkownikom nieruchomości. 

8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką 
ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której 
utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagroŜenie dla zdrowia lub Ŝycia 
ludzkiego. 

9. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z 
obiektów  
i innych terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku, naleŜy do obowiązków 
właściciela zwierzęcia. 



10. Nie dopuszczalne jest wyprowadzanie psów w pobliŜu placów zabaw – 
szczególnie piaskownic. 

11. Zwierzęta pozostawione bez dozoru mogą być wyłapywane i umieszczane  
w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

12. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia umieszczonego w schronisku, 
jego właściciel poniesie koszty pobytu zwierzęcia w schronisku. 

13. Właściciele nieruchomości mają obowiązek w okresie jesiennym ( tj. od 15 
października do 31 października) kaŜdego roku przeprowadzać deratyzację ( 
odszczurzanie) na koszt własny. 

 

             Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 13.1. Naruszenie przepisów regulaminu podlega karze grzywny przewidzianej  
w ustawie z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12 poz.114 ze zm.). 

2. Postępowanie w sprawach o których mowa w ust, 1, toczy sie według 
przepisów ustawy 24 sierpnia 2001 r. Kodeks Postępowania w sprawach o 
wykroczenia (Dz. U. Nr 106 poz.1148 ze zm.). 
 


