
 

 

UCHWAŁA NR VI/39/2019 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 9 maja 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków w formie 

„Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków”, stanowiącego Załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIII/114/2016 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie 

przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2019 r. 

 

Przewodniczący Rady 

(-) Józef Leśny 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 21 maja 2019 r.

Poz. 5092



Załącznik do uchwały Nr VI/39/2019 

Rady Gminy Żelazków 

z dnia 9 maja 2019 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków, zwany dalej 

„Regulaminem”, ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żelazków. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i na terenach 

służących do użytku publicznego 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu 

sanitarno – higienicznego i estetycznego nieruchomości poprzez: 

1) zakaz wprowadzania ścieków bytowych i przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do 

odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych wód drenażowych do 

kanalizacji sanitarnej; 

2) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, 

w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej; 

3) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 

w sposób zgodny z przepisami niniejszego Regulaminu; 

4) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, 

metal i tworzywa sztuczne, szkło i popiół, w tym powstających w gospodarstwach domowych: 

komunalnych odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon; 

5) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

6) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych do pojemników i worków 

o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym 

Regulaminie; 

7) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi w sposób zgodny 

z niniejszym Regulaminem; 

8) mycie pojazdów mechanicznych powinno się odbywać w miejscach do tego wyznaczonych właściciele 

nieruchomości mogą myć pojazdy osobowe na swoim terenie pod warunkiem, że nie spowoduje to 

przedostania się do gruntu i do wód powstających ścieków, na utwardzonej i nieprzepuszczalnej 

powierzchni; 

9) naprawy samochodów powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach. Właściciel może 

dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu w obrębie nieruchomości, jeżeli 

czynności te nie powodują zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów. 

Rozdział 3. 

Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych 

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych : 
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1) papieru, 

2) metali i tworzyw sztucznych, 

3) szkła, 

4) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

5) popiołu i żużlu z palenisk domowych. 

2. Odpady, o których mowa wyżej zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki odbierane będą zgodnie 

z harmonogramem odbioru podanym do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do selektywnego 

odbierania selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym Regulaminie. 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki/worki o następującej kolorystyce: 

1) niebieski z przeznaczeniem na papier, 

2) zielony z przeznaczeniem na szkło, 

3) żółty z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne, 

4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, 

5) pojemnik o max. pojemności 120 l z przeznaczeniem na popiół. 

5. Na pojemnikach i workach do zbierania odpadów komunalnych winna być umieszczona czytelna 

informacja zawierająca dane (w tym numer telefonu) identyfikujące podmiot odbierający odpady komunalne 

oraz powinny być oznaczone odpowiednim napisem dla każdego rodzaju frakcji do prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie odbywał się w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zgodnie z informacją o ich odbieraniu podaną do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób 

zwyczajowo przyjęty. 

§ 5. 1.  Odpady budowlane i rozbiórkowe powinny być zbierane w pojemnikach w wyznaczonym miejscu 

na terenie nieruchomości, służącym do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Podmiot odbierający odpady komunalne, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wnoszonej przez właściciela nieruchomości jako wytwórcy tego odpadu, odbierze wyłącznie te odpady 

budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych 

nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 

administracji w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z informacją o ich odbieraniu 

podaną do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Dopuszcza się przekazanie tych odpadów osobom fizycznym i osobom prawnym w przypadku 

wykorzystania ich na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem. 

§ 6. 1.  Komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, przenośne baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, chemikalia i opony z gospodarstw domowych, zbierane będą za pomocą 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z informacją o ich zbieraniu, podaną do publicznej 

wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. Zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory można przekazywać do punktów ich sprzedaży 

detalicznej, których powierzchnia sprzedaży przekracza 25 m2, do punktów sprzedaży hurtowej, a także 

przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. 

3. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych można przekazać do przychodni i aptek, 

uczestniczących w ich zbiórce. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu. 
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§ 7. 1.  Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów mogą być 

kompostowane na terenie nieruchomości właściciela we własnym zakresie w obszarze zabudowy 

jednorodzinnej, rozproszonej i zagrodowej oraz  wielolokalowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla 

otoczenia, w kompostowniku. 

2. Dla nieruchomości zamieszkałych odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 określi harmonogram 

odbioru podany do publicznej wiadomości mieszkańcom. Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli 

nieruchomości dokonujących ich kompostowania we własnym zakresie bądź zagospodarowujących drewno we 

własnym zakresie. 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz wymagania dotyczące ich rozmieszczania i 

utrzymania oraz zasady zbierania i usuwania 

§ 8. 1.  Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach 

i workach wymienionych w niniejszym Regulaminie, spełniających wymagania obowiązujących norm. 

2. Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oblicza opłatę za odbiór odpadów 

w zależności od ilości osób zamieszkujących nieruchomość zgodnie ze złożoną deklaracją. 

3. Do potrzeb zbierania odpadów komunalnych stosuje się pojemniki/worki zapewniane przez gminę lub 

stanowiące własność właścicieli nieruchomości. 

4. Gmina stwarza warunki właścicielowi nieruchomości do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 

i selektywnie zebranych przez co zapewnia właścicielowi nieruchomości pojemniki i worki do zbierania 

odpadów komunalnych. 

5. Ilość, wytrzymałość i pojemność worków oraz pojemników usytuowanych na terenie nieruchomości 

musi być dostosowana do ilości osób uprawnionych do korzystania z danej nieruchomości z uwzględnieniem 

normatywnej ilości wszystkich odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę na obszarze Gminy 

Żelazków. Ilość tę ustala się na średnim poziomie w wysokości: 25 l/tydzień/osobę na obszarze gminy. 

6. Dopuszcza się stosowanie następujących pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady komunalne o pojemności 60 litrów (l), 80l, 120l, 240l, 1100l, 

2) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60, 80, 120, 210, 1100, 1500l, i inne znormalizowane, 

3) worki wykonane z LDPE o pojemności od 60l do 120l, 

4) pojemniki (kontenery) o pojemności od 5 do 10 m3, 

5) kosze uliczne o pojemności od 10l do 60l. 

§ 9. 1.  Do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, ustala się 

minimalną pojemność pojemnika/worka: 

1) na nieruchomości zamieszkałej przez 1 – 2 osoby: jeden pojemnik o pojemności 60 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią 

frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; 

2) na nieruchomości zamieszkałej przez 3 – 4 osoby: jeden pojemnik o pojemności 80 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej po jednym worku z folii LDPE na odpowiednią 

frakcję odpadów gromadzonych selektywnie; 

3) na nieruchomości zamieszkałej przez 5 - 6 osób: jeden pojemnik o pojemności 120 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję 

odpadów gromadzonych selektywnie; 

4) na nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób: jeden pojemnik o pojemności 240 l do zbierania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej po dwa worki z folii LDPE na odpowiednią frakcję 

odpadów gromadzonych selektywnie. 
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2. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, istnieje możliwość 

zastosowania zbiorczych pojemników o wielkości co najmniej 1100 l dla zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz co najmniej po sześć worków z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzonych selektywnie 

lub odpowiednie pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

3. Dopuszcza się przy zachowaniu minimalnej pojemności, zastosowanie do gromadzenia odpadów 

komunalnych innych, niż zostały określone w ust. 1 znormalizowanych pojemników. 

§ 10. 1.  Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i budynków użyteczności publicznej 

minimalną pojemność pojemnika/worka przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości zmieszanych 

oraz zbieranych selektywnie odpadów komunalnych uwzględniając następujące normatywy dostosowane 

do dwutygodniowego cyklu odbioru: 

1) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika, 

2) dla żłobków i przedszkoli – 2 l na każde dziecko i każdego pracownika, 

3) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden pojemnik 

80 l na lokal, 

4) dla punków handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden 

pojemnik 120 l na każdy punkt, 

5) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak, co najmniej jeden pojemnik 

120 l, 

6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 120 l, 

7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – pojemnik 80 l na każdych 10 pracowników, 

8) dla szpitali, internatów, koszar, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko, 

9) dla działek letniskowych – 60 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku 

i 5l poza tym okresem, 

10) co najmniej 2 litry na jedno miejsce pochówku - dla cmentarzy. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach, na parkingach, placach 

i ulicach, w parkach i na zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być tak zlokalizowane , aby 

były widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 60 l. 

§ 11. Paragraf 8 – 10 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, na których częściowo 

zamieszkują mieszkańcy oraz na których częściowo nie zamieszkują mieszkańcy (tzw. nieruchomości mieszane 

np. w części prowadzona działalność gospodarcza w części zabudowa mieszkaniowa). 

§ 12. 1.  Pojemniki o których mowa w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu, powinny być ustawione 

w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy niej na terenie własnej nieruchomości przy drodze publicznej. 

W przypadku braku takiej możliwości bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją z wyjątkiem ulic 

i chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz pieszych, na równej 

utwardzonej nawierzchni. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

utrzymywać w czystości. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom podmiotu świadczącego usługi 

w zakresie utrzymania czystości i porządku dostęp do pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych w czasie ustalonym w harmonogramie odbioru, w sposób umożliwiający opróżnienie wyżej 

wymienionych bez narażania na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów. Nie wystawienie ich w wyznaczonym 

terminie skutkuje nieodebraniem odpadów. 

3. Obowiązek określony w ust.1 dotyczy także dostępu do urządzeń służących do gromadzenia nieczystości 

ciekłych. 
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Rozdział 5. 

Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

§ 13. 1.  Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych muszą być eksploatowane zgodnie z ich 

przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie tych wymogów może spowodować 

odmowę odbioru odpadów komunalnych i zgłoszenie tego faktu gminie przez podmiot odbierający odpady 

komunalne. 

2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali i tworzyw sztucznych 

nie można wrzucać w szczególności: 

1) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą, 

2) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetra pak. 

3) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, 

4) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

5) opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych. 

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie należy wrzucać 

w szczególności: 

1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), 

2) luster, 

3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

5) szyb samochodowych. 

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru nie należy wrzucać 

w szczególności: 

1) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, 

2) kalki technicznej, 

3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 

5. Nie należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących 

z działalności gospodarczej. 

6. Do przydomowych kompostowników ani pojemników/worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki 

odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów nie należy wrzucać 

w szczególności odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone. 

§ 14. 1.  Odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z następującą 

częstotliwością bez względu na rodzaj zabudowy: 

a) z nieruchomości: 

- odpady zmieszane – raz w miesiącu, za wyjątkiem miesięcy od maja do sierpnia -  dwa razy w miesiącu, 

- papier – raz w miesiącu, 

- metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu, 

- szkło – raz w miesiącu, 

- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – raz w miesiącu, 

- popioły i żużle z palenisk domowych - w okresie grzewczym 2 razy w miesiącu od października do 

kwietnia, 

b) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

- odpady wielkogabarytowe – 2 razy w roku, 
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- odpady budowlane i rozbiórkowe – 2 razy w roku, 

- zużyte opony – 2 razy w roku, 

- komunalne odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 1 dzień w tygodniu w godz. od 8.00 do 13.00 (sobota). 

Rozdział 6. 

Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych 

§ 15. 1.  Właściciel nieruchomości zabudowanej, usytuowanej na terenach nieuzbrojonych w sieć 

kanalizacji sanitarnej winien wyposażyć nieruchomość w przydomową oczyszczalnię ścieków lub szczelne 

zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych. Wymagania techniczne oraz 

warunki budowy i eksploatacji tych urządzeń określają aktualnie obowiązujące przepisy budowlane i sanitarne. 

2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do utrzymania w odpowiednim stanie technicznym 

i sanitarnym zbiorników bezodpływowych do gromadzenia nieczystości ciekłych. 

3. Pojemność zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe musi być dostosowana do potrzeb 

właściciela nieruchomości, a ich eksploatacja i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że 

nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub 

wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 

4. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; 

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

5. Ilości nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie 

zużycia wody, określonego na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu 

o przeciętne normy zużycia wody, wynikające z odrębnych przepisów powszechnie obowiązujących. 

Rozdział 7. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1.  Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do 

zmniejszania ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla 

osiągnięcia założonych celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 

2. Gmina Żelazków zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami należy do regionu X, wobec 

powyższego odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone należy 

kierować do regionalnej instalacji– Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 

2, 62 – 834 Ceków. 

3. W przypadku awarii instalacji zastępczą instalacją zostanie ta w regionie VIII. 

Rozdział 8. 

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych 

§ 17. 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. 

§ 18. 1.  Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby: 

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, 

2) nie były uciążliwe dla innych osób, 

3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) nie zakłócały ciszy domowej, szczególnie w porze nocnej przez wycie, szczekanie albo inne głośne 

zachowanie. 
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2. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu oraz w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi, a właściciel psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego 

zachowaniem, co oznacza, iż pies reaguje w każdej sytuacji na komendę właściciela. 

§ 19. 1.  Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez to zwierzę, w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: chodników, ulic, 

placów i parków. 

2. Zabrania się właścicielom utrzymującym zwierzęta domowe: 

1) wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela, 

2) pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym. 

Rozdział 9. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 20. 1.  Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod 

następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 

prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego 

Regulaminu, a ponadto: 

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby 

nie przenikały one do wód powierzchniowych i podziemnych, 

2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp., 

3) przestrzegać obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne. 

Rozdział 10. 

Wyznaczenie obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 21. 1.  Deratyzacji podlegają obszary: 

a) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia, 

b) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno- spożywczego, 

c) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, 

d) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do przechowywania, składowania lub 

magazynowania produktów rolno – spożywczych, 

e) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

f) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej, w przypadku stwierdzenia wystąpienia gryzoni. 

2. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 winna być przeprowadzana co najmniej raz 

w roku w okresie od 1 listopada do 1 grudnia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na 

terenie nieruchomości. 
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Rozdział 11. 

Postanowienia końcowe 

§ 22. 1.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) oraz 

inne obowiązujące w tej mierze przepisy a objęte niniejszym Regulaminem. 

2. Nie wykonanie obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, zagrożone jest sankcjami 

określonymi w obowiązujących przepisach. 
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