UCHWAŁA NR XI/86/2015
RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola
Na podstawie art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dla zapewnienia należytego utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola uchwala się
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zduńska Wola.
§ 3. 1. Traci moc uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 10 kwietnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola.
2. Uchyla się uchwałę Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Sakiewa
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Załącznik do Uchwały Nr XI/86/2015
Rady Gminy Zduńska Wola
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola, zwany dalej Regulaminem,
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola, wynikające
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 2. Regulamin obowiązuje wszystkich przebywających na terenie Gminy Zduńska Wola.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i terenach użytku publicznego
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych;
2) zbieranie w sposób selektywny, powstałych na terenie gospodarstw domowych, domków letniskowych lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, które zadeklarowały
selektywne zbieranie odpadów oraz na terenie przedsiębiorstw, odpadów komunalnych obejmujących
następujące frakcje:
a) szkło białe i kolorowe typu butelki szklane, słoiki,
b) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
c) papier i tekturę,
d) metale,
e) przeterminowane leki i chemikalia,
f) zużyte baterie i akumulatory,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
h) odpady zielone,
i) meble i inne podobne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte opony,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) tekstylia i odzież;
3) przekazywanie odpadów komunalnych, w tym selektywnie zebranych, podmiotowi uprawnionemu do ich
odbioru;
4) umożliwienie odbioru i wywozu odpadów komunalnych w dniach określonych w harmonogramie wywozu
odpadów poprzez wystawienie pojemników lub worków na chodnik lub pobocze przed ogrodzeniem
nieruchomości lub udostępnienia w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy, w sposób nieutrudniający
komunikacji w ruchu pieszych i pojazdów, nie później niż do godziny ustalonej w harmonogramie,
z wyłączeniem nieruchomości zlokalizowanych przy prywatnych drogach wewnętrznych;
5) ustalenie z podmiotem uprawnionym warunków i miejsca wystawienia odpadów w przypadku nieruchomości
zlokalizowanych przy prywatnych drogach wewnętrznych;
6) systematyczne opróżnianie zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych;
7) usuwanie z terenu nieruchomości odpadów powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali lub budynków,
np. gruzu itp., nieprzeznaczonych do wtórnego wykorzystania;
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8) usuwanie z dachów oraz rynien sopli i nawisów śniegowych niezwłocznie po ich pojawieniu się z tej części
nieruchomości, która służy do użytku publicznego.
§ 4. Zarządcy nieruchomości, na których znajdują się tereny do użytku publicznego, mają obowiązek
ustawienia na tych terenach lub obiektach pojemników na śmieci oraz ich opróżniania z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu.
§ 5. Zabrania się
nieprzeznaczonych.

mycia

i napraw

pojazdów

mechanicznych

w miejscach

publicznych

i do

tego

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich
utrzymaniaw odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 6. 1. Odpady komunalne powstające na terenie Gminy, muszą być gromadzone w pojemnikach lub workach
odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie, natomiast nieczystości płynne, powstające
na terenie nieruchomości, należy odprowadzać do sieci kanalizacyjnej, a jeżeli jej nie ma odprowadzać do
przydomowych oczyszczalni, bądź do szczelnych zbiorników bezodpływowych, odpowiadających wymaganiom
wynikającym z odrębnych przepisów.
2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości powinny
być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot
uprawniony oraz oznakowane indywidualnym numerem pojemnika za pomocą kodu kreskowego.
3. Liczba pojemników powinna gwarantować ciągłość zbierania odpadów powstających na terenie
nieruchomości.
§ 7. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności od 120 l do1100 l;
3) kontenery o pojemności od 2,5 m3 do 36 m3;
4) worki foliowe;
5) pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki;
6) pojemniki specjalistyczne do gromadzenia tekstyliów i odzieży;
7) pojemniki specjalistyczne na przeterminowane leki.
§ 8. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania pojemników na odpady komunalne w dobrym
stanie technicznym oraz do ich okresowego mycia lub dezynfekowania.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani udostępnić wszystkie pojemniki na odpady zmieszane do
oznakowania indywidualnym numerem pojemnika. W przypadku wyposażenia nieruchomości w kolejny pojemnik
właściciel winien zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy celem oznakowania urządzenia kodem kreskowym.
3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom firmy wywozowej lub podmiotowi
uprawnionemu dostęp do urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w czasie ustalonym
w harmonogramie na odbiór odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażania na szkodę ludzi,
budynków bądź pojazdów.
4. W urządzeniach na odpady komunalne zmieszane nie należy gromadzić: śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olei, pozostałości
farb, lakierów, rozpuszczalników lub innych odpadów niebezpiecznych.
§ 9. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przewidzianych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości (mierzoną w litrach):
1) 20 l - dla budynków mieszkalnych, jako ilość podstawową na każdego mieszkańca gminy, jednak co najmniej
jeden pojemnik 120 l na każde gospodarstwo domowe;
2) 40 l – na każdą osobę korzystającą z domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe lecz nie mniej niż 120 l na każdy domek letniskowy;
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3) 3 l - na każdą osobę w związku z nauką na terenie szkoły każdego typu lub korzystaniem z przedszkoli lub
żłobków;
4) 20 l - dla lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
każdy punkt;
5) 10 l - na każdą osobę zatrudnioną w handlu, usługach i zakładach produkcyjnych oraz dla administracji
publicznej;
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy
punkt;
6) 20 l - dla domów opieki, szpitali, internatów, gospodarstw agroturystycznych, hoteli i pensjonatów na jedno
łóżko.
§ 10. 1. Minimalna ilość i wielkość pojemników służących do gromadzenia zmieszanych odpadów
komunalnych będzie dostosowana do liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość lub w przypadku
gospodarstw domowych do liczby osób stanowiących odrębne gospodarstwo domowe, w następujący sposób:
1) pojemnik o pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje do 6 osób włącznie;
2) pojemniki o łącznej pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkuje powyżej 6 osób;
3) pojemniki dostosowane proporcjonalnie do ilości osób zamieszkujących nieruchomość wielorodzinną
z uwzględnieniem normatywów określonych w § 9 Regulaminu;
4) pojemnik o pojemności 240 l dla domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe dostosowanego do użytkowania przez 4 osoby i więcej;
5) pojemnik o pojemności 120 l dla pozostałych domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
2. W dniu odbioru odpadów gromadzonych w workach będzie dostarczony nowy worek na te odpady, które
zostały oddane. Okresowo przy większym zapotrzebowaniu na worki do selektywnej zbiórki odpadów lub
w innych uzasadnionych przypadkach, worki można również pobrać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych, zwanego dalej „PSZOK” oraz w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.
§ 11. 1. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej ustala się pojemniki
o minimalnej pojemności 120 l lub worki o minimalnej pojemności 60 l i w zabudowie jednorodzinnej - worki
o minimalnej pojemności 60 l:
1) koloru niebieskiego - z przeznaczeniem na papier, tekturę, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
drobny złom i puszkę spożywczą;
2) koloru białego - z przeznaczeniem na szkło;
3) worek koloru żółtego do gromadzenia tekstyliów lub odzieży.
2. Odpady gromadzone selektywnie w workach muszą być gromadzone w workach do selektywnego zbierania
odpadów opatrzonych nazwą Gminy Zduńska Wola i przeznaczonych do konkretnych frakcji.
3. Pojemniki oraz worki z nieodpowiednią zawartością zostaną odebrane przez firmę wywozową. Fakt
stwierdzenia nieprawidłowości dotyczącej gromadzenia odpadów zostanie odnotowany i będzie podstawą do
naliczenia podwyższonej opłaty za gospodarowanie odpadami wnoszonej do gminy (jak za odpady
niesegregowane).
4. Właściciele nieruchomości mogą dokonywać kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie
w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. Odpady pochodzenia kuchennego mogą być zbierane
również wraz z odpadami zmieszanymi.
§ 12. Obowiązek utrzymywania czystości i porządku na drogach publicznych należy do zarządcy drogi. Do
zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych w szczególności służą kosze uliczne o pojemności od
10 do 70 litrów.
§ 13. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym odbywa się impreza lub zgromadzenie w odpowiednią ilość pojemników na
odpady stałe oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;

Id: FC15A59C-9084-4A2C-AB94-1B5D7B0CCF30. Podpisany

Strona 3

2) oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy;
3) oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli zanieczyszczenie powstało w związku z imprezą.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Z terenu nieruchomości odpady powinny być zabierane i usuwane systematycznie.
2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych, dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 1 raz
w miesiącu - według harmonogramu podanego do wiadomości mieszkańców.
3. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie:
1) papier, tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - dla zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej, domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe - 1 raz w miesiącu;
2) szkło - dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe co 3 miesiące;
3) tekstylia i odzież używana - w systemie ciągłym do specjalistycznych pojemników ustawionych na terenie
Gminy i PSZOK oraz 1 raz w roku sprzed posesji podczas organizowanej zbiórki;
4) przeterminowane leki – w systemie ciągłym do specjalistycznego pojemnika umieszczonego w PSZOK,
Ośrodku Zdrowia w Annopolu Starym bądź w poszczególnych aptekach.
4. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny oznacza, iż odpady komunalne zmieszane
nie zawierają frakcji zbieranych selektywnie wyszczególnionych w §14 ust. 3 oraz §16, §17, §18 i §20.
5. Harmonogram określający terminy odbioru odpadów z poszczególnych nieruchomości zostanie dostarczony
do każdego gospodarstwa domowego oraz będzie dostępny na stronie internetowej Gminy Zduńska Wola pod
adresem www.ugzw.com.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduńska Wola z odpowiednio wcześniejszym
wyprzedzeniem.
6. W przypadku nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania odpadów, odpady należy wystawić
w dniu odbioru, zgodnie z ustalonym harmonogramem przed odbiorem, który będzie się rozpoczynał o godzinie
6:00.
7. Gminny system odbierania odpadów obejmuje odpady wytworzone w gospodarstwie domowym, domkach
letniskowych oraz na terenie nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowych jedynie
przez część roku.
§ 15. 1. Odbiór odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego powinien się
odbywać z częstotliwością ustaloną w harmonogramie, z zapewnieniem właściwego stanu sanitarno-porządkowego
nieruchomości, jednak nie rzadziej niż:
1) z nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa branży spożywczej - raz
w tygodniu;
2) z nieruchomości związanej z pozostałą działalnością - raz w miesiącu;
3) z terenów ulic, placów, przystanków - raz w tygodniu;
4) z terenów, na których organizowane są imprezy masowe oraz z targowisk - niezwłocznie po ich zakończeniu;
5) z terenów cmentarzy - dwa razy w miesiącu;
6) ze szkół, przedszkoli i gospodarstw agroturystycznych - każdorazowo po napełnieniu pojemników lecz
nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.
2. Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych zobowiązany jest
do opróżniania zbiorników za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, świadczącego tego rodzaju usługi.
3. Nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych powinny być usuwane z nieruchomości
z częstotliwością zapobiegającą jego przepełnieniu oraz wypływowi i przenikaniu zawartości do gruntu i wód
podziemnych.
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§ 16. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałej, domku letniskowego lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą na zgłoszenie - nie częściej
niż 1 raz w roku po uprzednim załadunku przez właściciela obiektu do podstawionego kontenera z danej
nieruchomości objętej gminnym systemem odbierania odpadów, po uprzednim zawiadomieniu firmy za
pośrednictwem Urzędu Gminy i uzgodnieniu szczegółów odbioru w ilości jednorazowo nie mniejszej niż 0,12 m3
odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Odpady określone w ustępie 1 należy gromadzić w taki sposób, aby uniemożliwić pylenie i zanieczyszczanie
sąsiednich nieruchomości.
3. Przekazujący odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek na wezwanie
Gminy udostępnić dokumenty lub umożliwić dokonanie oględzin potwierdzających pochodzenie odpadów.
§ 17. Odpady wielkogabarytowe np.: meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz inne
odpady wielkogabarytowe z wyjątkiem tych powstających w wyniku remontu typu ceramika łazienkowa (np.
wanna, sedes, umywalka) odbierane będą w ramach zbiórki sprzed posesji - 1 raz w roku, w terminach podanych
do wiadomości mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem oraz w sposób ciągły w PSZOK.
§ 18. 1. Odpady zielone zbierane selektywnie mogą być zagospodarowywane na nieruchomości i gromadzone
w kompostownikach lub zagospodarowywane we własnym zakresie.
2. Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach we własnym
zakresie na terenie nieruchomości winno być prowadzone w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich
nieruchomości i ich mieszkańców, zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
3. Pozostałości roślinne z rolnictwa, sadownictwa, nie stanowiące odpadów zielonych, typu gałęzie, łęciny
roślin okopowych, liście mogą być spalane na terenie nieruchomości przy zachowaniu wymogów wynikających
z przepisów odrębnych, w szczególności wymogów pożarowych i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
§ 19. Ustala się, że na potrzeby gminnego systemu gospodarowania odpadami prowadzony jeden punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Miejsce lokalizacji i godziny pracy punktu będą podane
do wiadomości mieszkańców każdorazowo po wyłonieniu firmy wywozowej i ustaleniu warunków prowadzenia
gospodarowania odpadami na terenie gminy.
§ 20. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierania zużytych baterii i zużytych akumulatorów
w sposób selektywny i przekazywania ich do PSZOK, placówek do tego uprawnionych bądź miejsc, gdzie są
wystawione pojemniki przeznaczone do gromadzenia tego rodzaju odpadów.
2. Przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz wrzucać do
oznakowanego pojemnika przeznaczonego na ww. odpady, umieszczonego w PSZOK, Ośrodku Zdrowia
w Annopolu Starym bądź w poszczególnych aptekach.
3. Pozostałe odpady niebezpieczne oraz chemikalia (np. środki ochrony roślin, lakiery, farby, lampy
fluorescencyjne itp.), powstające w gospodarstwach domowych, domkach letniskowych lub innych
nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, gromadzone selektywnie mogą być
odbierane przez podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w tym zakresie.
§ 21. Odpady gromadzone selektywnie wymienione w § 3 pkt 2 mogą być również przekazywane w sposób
ciągły do PSZOK w godzinach jego pracy.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. W celu prowadzenia właściwego postępowania z odpadami komunalnymi w pierwszej kolejności należy:
1) zapobiegać powstawaniu odpadów, a jeśli powstaną powinny zostać zagospodarowane (poddane odzyskowi
lub unieszkodliwione) w miejscu powstania; gdy jest to niemożliwe mogą być przekazywane do najbliżej
położonych miejsc spełniających wymogi określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) - nowo uruchomionym lub istotnie zmienionym
instalacjom;
2) zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
przeznaczonych do składowania należy kierować wyłącznie do regionalnej instalacji, wskazanej
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami; w przypadku braku instalacji regionalnych w danym regionie,
ww. odpady będą kierowane do instalacji zastępczych;
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3) składować odpady na składowiskach odpadów spełniających wymagania ochrony środowiska;
4) zapewnić ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, wydzielić ze strumienia
wytwarzanych odpadów komunalnych odpady niebezpieczne, osiągnąć poziomy odzysku i recyklingu
odpadów opakowaniowych oraz zredukować ilość składowanych odpadów na składowiskach.
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
§ 23. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je wyłącznie pod swoją opieką,
bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed
agresywnym zachowaniem zwierząt.
§ 24. 1. Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy
dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych
od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa.
Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich
i mienia.
2. W przypadku nie ustalenia właściciela zwierzęcia, przebywającego w miejscu publicznym bez nadzoru,
będzie ono odłowione zgodnie z warunkami i zasadami wyłapywania bezdomnych zwierząt określonych
w odrębnym akcie prawa miejscowego.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do działań mających na celu wyeliminowanie
zagrożeń i uciążliwości z tego tytułu dla innych obywateli, w związku z tym obowiązani są między innymi do:
1) właściwego zabezpieczenia pomieszczeń lub posesji przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz;
2) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach (na terenach) wspólnie
użytkowanych, a w szczególności chodnikach, utwardzonych placach, skwerach, zieleńcach.
4. W przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, z winy osoby
utrzymującej zwierzę domowe, koszty wyłapania, kwarantanny, opieki lekarsko – weterynaryjnej podczas pobytu
w schronisku dla zwierząt lub punkcie opieki weterynaryjnym obciążą tą osobę.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 25. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, z wyłączeniem ust. 2.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod
następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są
przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) gromadzić i usuwać odpady i nieczystości powstające w związku z hodowlą w sposób zgodny z prawem
i nie powodujący zanieczyszczenia gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie
płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;
4) utrzymywać w należytej czystości pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie ich
otoczenie;
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5) wybiegi dla zwierząt gospodarskich powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający wydostanie się
zwierząt poza obręb ogrodzenia;
6) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło chodnik lub ulicę zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia
zanieczyszczenia.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 26. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzania deratyzacji, co najmniej raz w roku w terminie od 15 kwietnia do 15 maja oraz każdorazowo
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
§ 27. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi mogą przeprowadzać deratyzację
w miarę potrzeb.
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