
                  Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/241/2013
                                                                                                   Rady Gminy Rzekuń

                                                     z dnia 30 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY RZEKUŃ 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń, zwany dalej regulaminem, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzekuń.

§ 2
1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.);
2) ustawie o odpadach – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
3) odpadach  komunalnych  -  rozumie  się  przez  to  odpady  powstające  w  gospodarstwach 
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój 
charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  powstających  w gospodarstwach  domowych 
w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
4) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych  (w skrócie PSZOK)  - rozumie się przez 
to wyznaczone miejsce selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Rzekuń;
5) gospodarstwie  domowym  -  rozumie  się  przez  to  osoby  (jedna  lub  więcej)  spokrewnione 
lub nie spokrewnione  ze  sobą,  razem  się  utrzymujące  –  prowadzące  wspólne  gospodarstwo 
domowe i wspólnie zamieszkujące; 
6) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) – rozumie się przez to odpady komunalne 
nie poddane selektywnemu zbieraniu i magazynowaniu; 
7) selektywnie zebrane odpady komunalne – rozumie się przez to odpady komunalne poddane 
selektywnemu zbieraniu i magazynowaniu;
8) odpady  wielkogabarytowe –  rozumie  się  przez  to  odpady  komunalne,  które  ze  względu 
na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;  
9) odpady budowlane i  rozbiórkowe – rozumie  się  przez  to  odpady pochodzące  z  remontów, 
budów i drobnych rozbiórek.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3
1.  Za  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  terenie  nieruchomości  odpowiadają  właściciele 
nieruchomości  niezależnie  od  stopnia,  rodzaju  zabudowy  i  charakteru  użytkowania 
nieruchomości.
2. Właściciele  nieruchomości  niezamieszkałych  zobowiązani  są  do  zawarcia  umowy 
na świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  odrębnie  z  uprawnionym 
podmiotem.
3. Właściciele  nieruchomości  mieszanych,  tj.  takich,  które  w  części  stanowią  nieruchomość, 
na której  zamieszkują  mieszkańcy,  a  w  części  nieruchomość,  na  której  prowadzona 
jest działalność gospodarcza zobowiązani są do zawarcia  odrębnie z  uprawnionym podmiotem 



umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych powstałych w części 
nieruchomości niezamieszkałej.
4. W przypadku nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w wyniku 
której powstają odpady inne niż komunalne, zastosowanie mają przepisy ustawy o odpadach.

§ 4
1.  Właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  na  terenie 
nieruchomości poprzez:
1) bieżące zbieranie z terenu nieruchomości wszystkich odpadów komunalnych oraz umieszczanie 
ich wyłącznie w odpowiednich pojemnikach lub workach do zbierania odpadów zlokalizowanych 
na terenie nieruchomości bądź też samodzielne dostarczanie ich do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych,
2) zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów komunalnych wytworzonych 
na terenie nieruchomości:

a) papier,
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe, 
e) szkło,
f) odpady ulegające biodegradacji,
g) odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, w tym przeterminowane leki  

i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) odpady wielkogabarytowe,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe,
k) zużyte opony.

2.  Odpady  z  grupy papier,  metal,  tworzywa  sztuczne,  opakowania  wielomateriałowe,  szkło 
zbierane  będą  w specjalnie  do  tego  przeznaczonych  pojemnikach  lub workach  o odpowiedniej 
kolorystyce i odbierane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie,
3.  Odpady  komunalne  niesegregowane  (zmieszane)  zbierane  będą  w  specjalnie  do  tego 
przeznaczonych  pojemnikach  w  odpowiedniej  kolorystyce  i  odbierane  przez  przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w tym zakresie,
4.  Odpady  ulegające  biodegradacji,  bioodpady  i  odpady  zielone  zbierane  będą  w  specjalnie 
do tego przeznaczonych pojemnikach lub workach w odpowiedniej kolorystyce i odbierane przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie,
5. Odpady  biodegradowalne  można  składować  we  własnym  kompostowniku,  na  terenie 
nieruchomości  z  przeznaczeniem  wykorzystania  we  własnym  zakresie.  Właściciele 
nieruchomości,  którzy  nie  będą  składować  odpadów  biodegradowalnych  we  własnym 
kompostowniku,  przekażą pisemną informację do Urzędu Gminy w Rzekuniu w celu  objęcia 
nieruchomości systemem odbioru odpadów biodegradowalnych.
6. Odpady  wymienione  w  ust.  1  pkt  2)  ppkt  g),  j),  k)  będą  przyjmowane  od  właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w PSZOK zlokalizowanym na terenie gminy Rzekuń.
7. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2) ppkt h), i) będą odbierane od właścicieli nieruchomości 
w systemie  „u  źródła”  oraz  będą  przyjmowane  w PSZOK zlokalizowanym na  terenie  gminy 
Rzekuń.
8.  Zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  przyjmowany  jest  także  w  punktach  sprzedaży 
detalicznej, hurtowej przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty w ilości nie większej 
niż ilość kupionych artykułów.
9. Przeterminowane leki właściciele nieruchomości mogą przekazywać także do aptek. 
10. Zużyte baterie można przekazywać do specjalnych pojemników, znajdujących się na terenie 
gminy.



11. Do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można dostarczać odpady budowlane 
i rozbiórkowe w ilości  do 1 m3 w skali  roku na dane gospodarstwo domowe,  które  powstały 
w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
zamiaru prowadzenia robót.

§ 5
Obowiązkiem  właścicieli  nieruchomości  jest  uprzątnięcie  błota,  śniegu,  lodu  i  innych 
zanieczyszczeń  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, zabrania się usuwania 
ich na jezdnię. 

§ 6
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonym terenie 

nieruchomości  pod  warunkiem,  że  powstające  ścieki  nie  spowodują  zanieczyszczenia 
środowiska,  odprowadzane  są  do  kanalizacji  sanitarnej  lub  gromadzone  w  zbiornikach 
bezodpływowych.

2. Właściciel  samochodu  może  dokonywać  doraźnych  napraw  związanych  z  bieżącą 
eksploatacją pojazdu poza warsztatem naprawczym pod warunkiem, że nie są one uciążliwe 
dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający 
ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3

Rodzaj  i  minimalna  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów 
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunki 
rozmieszczania  tych  pojemników  i  ich  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  20  l.  na  mieszkańca,  jednak  co  najmniej  jeden  pojemnik 

o minimalnej pojemności 120 l. na gospodarstwo domowe na odpady zmieszane;
2) jeden  pojemnik  lub  worek  o  minimalnej  pojemności  120  l.  na  gospodarstwo  domowe 

z przeznaczeniem na papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;
3) jeden  pojemnik  lub  worek  o  minimalnej  pojemności  120  l.  na  gospodarstwo  domowe 

z przeznaczeniem na szkło;
4) jeden  pojemnik  lub  worek  o  minimalnej  pojemności  120  l.  na  gospodarstwo  domowe 

z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne; 
5) pojemniki, worki, kontenery o pojemności 120, 240 i 1100 litrów oraz KP5, KP7, KP10 

o pojemności  od 5  do 10 m3   na  pozostałe  odpady,  tj. odpady budowlane,  zużyty sprzęt 
elektryczny  i  elektroniczny,  odpady  niebezpieczne  zawarte  w  odpadach  komunalnych, 
w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, w zależności od rodzaju i wielkości odpadów; 

6) dla szkół wszelkiego typu - 3 l. na każdego ucznia i pracownika; jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 l. na szkołę;

7) przedszkoli  i  innych  form  wychowania  przedszkolnego  -  3  l.  na  każde  dziecko 
i pracownika; jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l. na lokal;

8) dla lokali handlowych i gastronomicznych – 10 l. na każde 50 m2 powierzchni całkowitej, 
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l. na lokal;

9) dla punktów handlowych poza lokalem - 5 l. na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 120 l. na punkt;



10) dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i  produkcyjnych  w  odniesieniu 
do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l. na każdych 15 pracowników;

11)  hoteli,  pensjonatów  -  1  l.  na  jedno  łóżko  jednak  co  najmniej  jeden  pojemnik  120  l. 
na każdy punkt;

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 8 i 9, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza 
(w tym sklepy spożywcze)  oraz  w ust.  1  pkt  10  i  11,  należy dodatkowo,  na  zewnątrz  poza 
lokalem, ustawić co najmniej jeden pojemnik na odpady.
3. W pasach  dróg  publicznych  o  nasilonym  ruchu  pieszych,  przystankach  komunikacyjnych 
lub innych terenach publicznych powinny być rozmieszczane pojemniki na odpady komunalne 
o pojemności minimalnej 35 l.
4. Pojemniki bądź worki służące do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymane 
w odpowiedniej  kolorystyce,  różnej  dla  grupy  odpadów  zmieszanych,  selektywnych 
i biodegradowalnych,  każda  z  wymienionych  powyżej  grup  odpadów  może  być  oznaczona 
napisem „ZMIESZANE”, SELEKTYWNE”, „BIO”.
5. Właściciel nieruchomości w dniu odbioru odpadów komunalnych jest zobowiązany wystawić 
pojemniki  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych  przed  nieruchomość  tak,  aby umożliwić 
odbiór odpadów przez  uprawniony podmiot.
6. Właściciele  nieruchomości  do  których  prowadzą  drogi  wewnętrzne  stanowiące  dojazd 
do posesji zobowiązani są do ich utrzymywania w dobrym stanie technicznym zapewniającym 
ich przejezdność, w celu odbioru odpadów przez przedsiębiorcę.
7. W przypadku nie zapewnienia odpowiedniego dojazdu do posesji lub z uwagi na brak miejsca 
manewrowego  właściciele  nieruchomości  wystawiają  pojemniki  na  odpady  komunalne 
przy zjeździe z  drogi publicznej w dniu odbioru odpadów komunalnych.
8.  Odpady  niewłaściwie  posegregowane  zostaną  odebrane  przez  przedsiębiorcę,  jednakże 
w takim przypadku zostanie przekazana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
informacja do gminy. W przypadku kolejnego zgłoszenia braku odpowiedniego selekcjonowania 
odpadów przez właściciela nieruchomości konsekwencją będzie naliczenie wyższej stawki opłat 
określonej  w  Uchwale  Rady  Gminy  Rzekuń  dla  odpadów,  które nie są zbierane  i  odbierane 
w sposób selektywny.
9. Odbiór odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne będzie 
odbywał się zgodnie z harmonogram wywozów, który będzie dostarczony przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady. 
10.  Nie  wystawienie  pojemników  do  zbierania  odpadów  komunalnych  w  wyznaczonych 
w harmonogramie wywozów terminie skutkuje nieodebraniem odpadów z terenu nieruchomości.
11.  Pojemniki  do  zbierania  odpadów  w  dniu  odbioru  odpadów  powinny  być  umieszczone 
w miejscach  łatwo  dostępnych  dla  pracowników  przedsiębiorcy  prowadzącego  działalność 
w zakresie  odbierania  odpadów  oraz  w  sposób  nie  powodujący  nadmiernych  uciążliwości 
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
12.  W ramach uiszczonej, przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi,  gmina  przejmie  obowiązek  wyposażenia  nieruchomości  w pojemniki 
na niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne   i  worki  na  pozostałe  frakcje  odpadów 
zbieranych w sposób selektywny, za pośrednictwem przedsiębiorcy wyłonionego przez gminę 
w drodze przetargu. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania w pojemniki do gromadzenia 
odpadów  komunalnych,  właściciel  nieruchomości  zaopatruje  się  w  każdy  kolejny  pojemnik 
we własnym zakresie i na własny koszt.
13.  Obowiązkiem  właściciela  nieruchomości  jest  utrzymywanie  pojemników,  altan 
śmietnikowych  lub  utwardzonych  terenów  na  których  umieszczone  są  urządzenia  służące 
do zbierania  odpadów  komunalnych  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym  (poprzez 
np. ich okresowe mycie), porządkowym i technicznym.
14.  W  pojemnikach  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych  zabrania 
się gromadzenia  śniegu,  lodu,  gorącego  popiołu,  gruzu  budowlanego,  odpadów 
wielkogabarytowych,  odpadów  niebezpiecznych,  substancji  toksycznych,  żrących, 



wybuchowych, odpadów medycznych i  weterynaryjnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.

Rozdział 4

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

§ 8
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości  w  sposób  systematyczny,  gwarantujący  zachowanie  czystości  i  porządku 
na nieruchomości.
2.  Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego: parki,  skwery,  przystanki komunikacji 
publicznej,  chodniki  ustawia  się  kosze  uliczne  według  zapotrzebowania  i  opróżnia 
je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia. 
3.  W  przypadku  nieruchomości,  na  których  organizowane  są  imprezy  masowe,  wprowadza 
się obowiązek usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 
4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych – odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem przez odbiorcę 
odpadów z pojemników o minimalnej pojemności 120 l., nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu,

2)  odbiór  odpadów  zbieranych  selektywnie  obejmujących  następujące  frakcje:  papier,  metal, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe  - odbywać się będzie zgodnie z ustalonym 
harmonogramem  przez  odbiorcę  odpadów  z  pojemników  lub  worków  o  minimalnej 
pojemności 120 l., nie rzadziej niż raz w miesiącu,

3) odbiór odpadów zbieranych selektywnie obejmujących frakcję - szkło  - odbywać się będzie 
zgodnie z ustalonym harmonogramem przez odbiorcę odpadów z pojemników lub worków 
o minimalnej pojemności 120 l., raz na kwartał,

4)  odpadów  ulegających  biodegradacji,  w  tym  odpadów  opakowaniowych  ulegających 
biodegradacji  -  odbywać się  będzie  zgodnie  z  ustalonym harmonogramem podanym przez 
odbiorcę odpadów z pojemników lub workach o minimalnej pojemności 120 l., nie rzadziej 
niż raz w miesiącu,

5)  meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe  -  po  wystawieniu  w  miejscu  umożliwiającym 
ich sprawny odbiór, w terminie określonym w  harmonogramie odbioru, nie rzadziej niż dwa razy 
w roku,
6)  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  -  po  wystawieniu  w  miejscu  umożliwiającym 
ich sprawny odbiór, w terminie określonym w  harmonogramie odbioru, nie rzadziej niż dwa razy 
w roku,

§ 9
Właściciel  nieruchomości  nieskanalizowanych  zobowiązany  jest  do  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, 
na  podstawie  zamówienia  złożonego do podmiotu  uprawnionego,  z  którym podpisał  umowę 
lub zlecił usługę.

Rozdział 5

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 10
1.  Odpady komunalne  zmieszane,  odpady zielone  i  bioodpady oraz  pozostałości  z  sortowania 
i    pozostałości  po  procesie  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  przeznaczone 
do  składowania  odebrane  z  terenu  gminy  Rzekuń,  mogą  być  zagospodarowane  wyłącznie 
w  ramach regionu ostrołęcko–siedleckiego wyznaczonego w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.



2.  Odpady  komunalne  zmieszane,  zielone  i  bioodpady  oraz  pozostałości  z  sortowania 
i pozostałości  po  procesie  mechaniczno-biologicznego  przetwarzania  przeznaczone 
do składowania odebrane z terenu gminy Rzekuń muszą być kierowane w pierwszej kolejności 
do instalacji posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów. 
Dopiero w przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane 
do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu 
wskazanej  w  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki  Odpadami  dla  Mazowsza  na lata  2012-2017 
z uwzględnieniem  lat  2018-2023.  Zmieszane  odpady  komunalne  mogą  być kierowane  do  sit 
mobilnych  wyłącznie  w  przypadku  braku  możliwości  przetworzenia  odpadów  w  instalacjach 
mechaniczno-biologicznego  przetwarzania.  W przypadku  braku  wolnych  mocy  przerobowych 
w instalacjach  regionalnych  i  zastępczych  funkcjonujących  na obszarze  regionu  ostrołęcko-
siedleckiego  możliwe  jest  przekazywanie  odpadów dla wyznaczonych  w Wojewódzkim Planie 
Gospodarki  Odpadami  dla  Mazowsza  na  lata  2012-2017  z uwzględnieniem  lat  2018-2023 
instalacji do zastępczej obsługi zlokalizowanych poza regionem macierzystym Gminy Rzekuń.
3.  Przekazanie  zmieszanych  odpadów  komunalnych  do  unieszkodliwienia  na  składowisku 
jest możliwe  tylko  i wyłącznie  w  przypadku  braku  możliwości  zagospodarowania  odpadów 
w instalacjach  regionalnych  i  zastępczych  wyznaczonych  dla  regionu  ostrołęcko-siedleckiego, 
zapewniających odpowiednie przetworzenie odpadów.
4.  Odpady zebrane  selektywnie  -  odebrane  z  terenu  gminy Rzekuń,  powinny trafiać  zgodnie 
z zasadą bliskości do instalacji regionalnych przewidzianych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 do obsługi regionu 
ostrołęcko-siedleckiego,  które  mają  możliwość  ich  właściwego  zagospodarowania 
lub o przypadku  braku  takiej  możliwości,  mogą  one  być  kierowane  do innych  instalacji 
przetwarzających poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych.

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

§ 11
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności,  zapewniających  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  otoczenia 
oraz przed  zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 12
1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy:
1) wyposażenie psa w obrożę;
2) prowadzenie  psa  na  uwięzi;  pies  rasy  uznawanej  za  agresywną  lub  pies  w  inny  sposób 

zagrażający otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec;
3) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
4) nie wprowadzanie psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, 

z wyłączeniem obiektów przeznaczonych  dla  zwierząt,  w  szczególności  schronisk,  lecznic, 
wystaw, jeżeli wynika to z takiego oznakowania obiektu; powyższy zakaz nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników;

5) usuwanie odchodów i zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach 
i innych terenach przeznaczonych do wspólnego użytku,  a  w szczególności  na chodnikach, 
jezdniach,  placach,  parkingach,  terenach  zielonych  (w  tym  pasach  drogowych);  powyższy 
obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników.



2. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach 
mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania 
kontroli nad jego zachowaniem.
3. Zwolnienie  psa  ze  smyczy  jest  dozwolone  również  na  terenie  nieruchomości  należycie 
ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób 
trzecich.

Rozdział 7 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 
z produkcji rolniczej

§ 13
Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:
1) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach w taki sposób, aby nie powodowały uciążliwości 
dla współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich;
2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone zgodnie 
z obowiązującymi  przepisami,  nie  będą  powodować  zanieczyszczenia  terenu  nieruchomości, 
w tym nie będą uciążliwe dla użytkowników nieruchomości sąsiednich;
3) zabrania  się  utrzymania  i  chowu  zwierząt  gospodarskich  w  budynkach  zbiorowego 
zamieszkania i na terenach usytuowania budynków użyteczności publicznej.

 Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 14

1. Deratyzacji podlegają obszary:
    1) o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej;
    2) o zabudowie usługowej;
    3) obiektów sportowych i rekreacyjnych;
    4) o zabudowie zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
    5) infrastruktury technicznej;
    6) obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
    7) obiektów służby zdrowia;
    8) obiektów użyteczności publicznej.
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia.
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 30 października.

Rozdział 9 

Przepisy  końcowe

§ 15

 Regulamin wchodzi w życie w terminie określonym uchwałą. 


