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Branie,i,,vo, dnia 3 października ż022 r.

lłeCług rozdzielnika

W związkł,r z irrforrnacjami od mieszkańcóił, o clzikiej zwierz;,-nie pojawiajar:ej się na terenie miasta

Branielva. w szl]zególności ł-" okolicach miejsc gromadzenia odpadtiw kornunalnych ł.j. ł,iai i obudórł

śnrietniltowych informuję, iź lv}aściciele nieruchomcści rnają obo.łiązek przelitrzega}lia posiano,łień

regulaminu utrą,mania czirstości i porządl<u na terenie Glniny N'liasta Bianier,i,a. Zgcdnie z art. 5 ust. l pkt 3

ustar..,1,z dnia 13.09.199ó r. o utrzy,ma,niu czystości i oorząclkrr ł,gminach {r.j, Dz.U, z2Oż2 r, paz. lż97

z poźn,z zm.) - dalej u.c.p.g, łłiłaściciele nieruchomości nla",ia obowiązek zbierarria powstaĘch na terenie

nieruchomości c,dpadów komiinalnrl"clr zgodnie z lv}naganiami określonymi lv re"ulanrinie iprzepisach

wydan_l,ch na podstarł,ie arź. 4a u.c,p.9., zaś na podstarvie ań. 5 ust. 1 pk! _ib Ll,..p.g. oozbyrvania

się zełlranych na terenie nieruclrorności odpac!ółv lionlunalirl,ch w spł-rsób zgcCny z przepisami trstarv1

i przepisami odrebnymi.

Gmina Nliasta Bralierl,a r,l1,posazr ła nitrrichomości rvielorodzinne w pojenłniki na odpa,Jy

biodegradolva}ne. które przeznac,zone są jedynie na oclpadl,takie jak: cdpadki tvarz},lvne i o.łccoive. obierki.

skorupki jaj, świeźo skcszoną lub przesuszoną trawę. liście. kł,iiaĘ. trociny, kore drzew. cirobne gałązki

z drzer,l,itp. O<lpady takie jal< mięscl. kości" ości, fe§ztki z obiadórv nalezy, \,!rztlcilc io pojemnikóiv

na odpady zmieszane. Zabrania się rórvniez rozs},pywania pokariirow llokól pojerrnikorv. co zdarza

się bardzo często ico jest prtłcą-fia po.jalviania się szczurów oraz dzikiej zrxięrzyny.

Fonadto polvyzsz3 odpad;,, skła,Cowane lv miejscach do tego nieprzeznaczonych są odpaciami niczvm

niezabezpieczony,mi i stanorvią porva;ine zagrożenie dla 1udzi i środołl.iska orat. negaryłvnie v;p§rvają

na walory estetyczne miasta. Emiłują nieprzvjemny, odór. co rórvnież moze prolvadzić do zagrożenia

epidemiologicznego, Ob*cność dzikich zlvierząt w obszarze miejsiiiin stanowi dodatkorve zagrozenie dia

łnieszkańców.

W związku z powyzszyll, wiloś;ze do Państwa j ako Zarządcy o reakcję i niezłvłoczne porviadomienie

o problemie mieszkańców srvoich zasobów mieszkaniołych.

Otrzymują:

l. Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miasta Eraniewa

2. Zarządzanie i Obsługa Wspólnoi Mieszkirniowych ,,Nasz Dom"
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