Tabela IV.
Lp.

INNE ODPOWIEDNIE WYMOGI OBOWIĄZKOWE

1

utrzymanie czystości i porządku na obszarze gospodarstwa rolnego przez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w
zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
– art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951)

2

zakaz:
1)

użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian
obiektów przyrodniczych, obszarów zasobów, tworów i składników przyrody w parkach
narodowych oraz rezerwatach przyrody,

2)

umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną
przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem
znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku
powszechnego w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody,

3)

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu w parkach narodowych oraz
rezerwatach przyrody

- art. 15 ust. 1 pkt 6, 19 i 22 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
3

zakaz:
1)

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych

z

zabezpieczeniem

przeciwsztormowym,

przeciwpowodziowym

lub

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń
wodnych w parkach krajobrazowych,
2)

budowania nowych obiektów budowlanych w pasie o szerokości 100 m od linii brzegów rzek,
jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej

- jeżeli został wprowadzony na terenie danego parku krajobrazowego - art. 17 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

