
 

 

UCHWAŁA NR XXII-237/2013 

RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU 

z dnia 24 stycznia 2013 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztynek  

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie, 

Rada Miejska w Olsztynku uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Olsztynek, stanowiący 

załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olsztynka.  

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXIII-304/06 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 30 marca 2006 roku w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Olsztynek (Dz. 

Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 03, poz. 1155).*  

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

Jerzy Głowacz 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXII-237/2013  

Rady Miejskiej w Olsztynku  

z dnia 24 stycznia 2013 r.  

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  

NA TERENIE GMINY OLSZTYNEK 

 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne 

§ 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Olsztynek w zakresie określonym w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391).  

§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:  
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1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,  

2) o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.,  

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.,  

4) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.,  

5) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy zobowiązani są do usuwania błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości w sposób 

obejmujący:  

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,  

2) usunięcie lodu za pomocą środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu.  

2. Usunięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust. 1 powinno nastąpić co najmniej 

na 2/3 jej szerokości, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy 

uprzątnąć na całej szerokości.  

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w taki sposób, 

aby nie zanieczyszczać jezdni i dróg dla rowerów.  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów:  

1) papier i tektura,  

2) metale,  

3) tworzywa sztuczne,  

4) opakowania wielomateriałowe,  

5) szkło,  

6) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,  

7) odpady zielone,  

8) przeterminowane leki,  

9) chemikalia,  

10) zużyte baterie i akumulatory,  

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

13) odpady budowlane i rozbiórkowe,  

14) zużyte opony,  

15) odpady medyczne,  

16) odpady niebezpieczne.  

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

„odpady suche”.  

3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 6-7 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako 

bioodpady - „odpady mokre”.  

§ 5. Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi:  
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady resztkowe w wyniku prowadzonej segregacji 

należy gromadzić w pojemnikach, zachowując wymagania, o których mowa w § 9 pkt 1-3. Pozostałe 

wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych przekazywane będą bezpośrednio do wyznaczonych 

miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do 

wskazanych miejsc ich odbioru,  

2) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić w 

odpowiednio oznaczonych pojemnikach w ogólnie dostępnych miejscach selektywnej zbiórki,  

3) szkło należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w ogólnie dostępnych miejscach 

selektywnej zbiórki,  

4) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji - „odpady mokre” należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach w ogólnie 

dostępnych miejscach selektywnej zbiórki,  

5) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w 

aptekach lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych,  

6) chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w 

punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

7) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i 

akumulatorów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego 

sprzętu lub do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych,  

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady 

komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia 

tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w przypadku zabudowy 

wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu przeznaczonym do zbierania odpadów 

komunalnych; odpady te powinny być zgromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed 

wyznaczonym terminem ich odbioru,  

10) odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie zbiera się w pojemnikach 

przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, udostępnionych przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne. Ponadto odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do 

wyznaczonych miejsc gromadzenia tych odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

11) odpady medyczne i niebezpieczne należy przekazywać do wyznaczonych miejsc gromadzenia tych 

odpadów w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

§ 6. Właściciele nieruchomości, na terenie których w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady zielone, 

mogą je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby, „jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla 

otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko”*.  

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie w miejscach 

dozwolonych, to jest:  

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w 

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,  

2) mycie pojazdów na własnej nieruchomości może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej 

nadwozie pojazdu.  
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2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych, na terenie nieruchomości dozwolone są za zgodą 

właściciela nieruchomości „i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości”*, a 

powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.  

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zapewni wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów 

komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości 

zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w 

rozdziale 4 i o pojemności wynoszącej minimum:  

1) 30 l na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej,  

2) 3 l na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika/ 1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, 

żłobkach, uczelniach,  

3) 15 l na 1 miejsce/ 1 tydzień w szpitalach, koszarach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach, domach 

akademickich, bursach, noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej, 

polach namiotowych, Ekomarinach,  

4) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, 

hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, 

aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów, z zastrzeżeniem, 

iż każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l,  

5) 15 l na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych 

punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l,  

6) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami 

typu kiosk, uliczne punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie, z zastrzeżeniem, iż każdy z tych punktów 

winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 80 l,  

7) 10 l na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych innych niż wskazane w pkt 6, z zastrzeżeniem, iż 

każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l oraz w co 

najmniej 1 kosz uliczny ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu,  

8) 20 l na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego 

roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników wynosi 5 l na 1 działkę/1 tydzień,  

9) 10 l na 1 miejsce handlowe/1 tydzień w urządzonych targowiskach, halach targowych, giełdach, lecz nie 

mniej niż 1 pojemnik o pojemności 110 l,  

10) 10 l na 10 m
2 

powierzchni całkowitej w lokalach handlowych /1 tydzień z zastrzeżeniem, iż każdy lokal 

winien być wyposażony w co najmniej 1 pojemnik o pojemności 110 l,  

11) 240 l na jedno miejsce pochówku/rok,  

12) minimum 1 pojemnik 110 l na działkę letniskową lub na domek letniskowy/rok.  

2. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności:  

1) pojemniki o pojemności: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 770 l, 1100 l,  

2) kontenery o pojemności: 3000 l, 4000 l, 5000 l, 7000 l, 10000 l,  

3) worki z tworzyw sztucznych o pojemności: 60 l; 110 l,  

4) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l,  

3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników:  

1) kolor niebieski dla pojemników do zbierania papieru, tektury oraz opakowań wielomateriałowych,  

2) kolor żółty dla pojemników do zbierania tworzyw sztucznych i metali,  
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3) kolor zielony dla pojemników do zbierania szkła,  

4) kolor brązowy dla pojemników do zbierania odpadów mokrych (bioodpadów)  

z umieszczonym oznakowaniem określającym rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu.  

4. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane w 

ust. 3, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadu.  

5. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie  

w sytuacji, gdy objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, 

przekroczyła objętość określoną w ust. 1 pkt 1.  

§ 9.* Zakazuje się:  

1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie 

z pojemnika,  

2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania 

substancji ciekłych,  

3) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich 

jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które 

należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej uchwale,  

4) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów 

niebezpiecznych oraz pochodzących z działalności gospodarczej.  

§ 10. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).  

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem 

dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru przed wejściem na teren 

nieruchomości lub najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru.  

3. Pojemniki na odpady komunalne i odpady zbierane selektywnie, „pomieszczenia i tereny gdzie są te 

pojemniki ulokowane, bezodpływowe zbiorniki nieczystości ciekłych oraz ich bezpośrednie otoczenie”* należy 

utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.  

§ 11. Kosze uliczne rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach dla pieszych, 

przystankach komunikacyjnych, parkingach oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego, w sposób nie 

powodujący zakłóceń ruchu pieszego.  

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego  

§ 12. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan 

sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.  

§ 13. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości oraz 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego:  

1) odpady mokre (bioodpady):  

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,  

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  

2) odpady suche oraz wyselekcjonowane: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

i metale, szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,  

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  
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4) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż raz w roku,  

5) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,  

6) odpady komunalne z cmentarzy - nie rzadziej niż raz w tygodniu,  

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbiór po uzgodnieniu terminu z jednostką wywozową.  

Rozdział 5. 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych na 

terenie nieruchomości. Sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych.  

§ 14. Ustala się następujące zasady dotyczące gromadzenia nieczystości ciekłych.  

1. Jeżeli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania 

określone w odrębnych przepisach, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączyć nieruchomość do 

istniejącej sieci kanalizacyjnej.* 

2. Dopuszcza się korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodpływowych do momentu utworzenia sieci 

kanalizacyjnej.  

3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 

wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki 

sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.  

4. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców w 

sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczenia określonego w odrębnych przepisach.  

5. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, muszą 

być zlokalizowane w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdów asenizacyjnych podmiotu uprawnionego w 

celu ich opróżnienia.  

6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego podmiotu, z którym podpisał 

umowę.* 

7. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przetrzymywać dokumenty potwierdzające odbiór nieczystości 

ciekłych jak umowa i faktury przez okres jednego roku.*  

8. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz podsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.*  

9. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z 

instrukcji eksploatacji tych obiektów.  

10. Górne stawki opłat ponoszone za nieczystości ciekłe określi Rada Miejska w Olsztynku odrębną 

uchwałą.  

11. Stawki opłat zawarte w umowach podpisanych z właścicielami nieruchomości przez podmiot 

uprawniony nie mogą być wyższe niż górne stawki opłat.*  

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 15. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Olsztynek 

winny być przekazywane zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych jaką jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno 

Sp. z o.o.  

§ 16. 1. Zintensyfikowanie edukacji ekologicznej promującej zapobieganie powstawania odpadów, 

właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym 

zakresie.  

2. Promowanie i wspomaganie stosowania przydomowych kompostowników odpadów zielonych.  
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Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 17. Właściciele psów, kotów oraz innych małych zwierząt domowych obowiązani są do:  

1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności: nieprzyjemnej woni, 

roznoszenia pasożytów, insektów itp.,  

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń 

nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej,  

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych, 

pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych 

przez zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do specjalnie oznaczonych 

urządzeń przeznaczonych do zbierania psich odchodów lub gdy nie ma takich do pojemników na odpady 

komunalne.  

§ 18. Właściciel nieruchomości posiadający psy rasy uznanej za agresywną lub psy obronne obowiązany 

jest do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach nieruchomości np. o treści: „Uwaga! Posesji pilnuje 

pies”, „Uwaga! Agresywny pies”.  

§ 19. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a uznanego za agresywnego 

dodatkowo w kagańcu.  

2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych 

nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne 

wydostanie się zwierzęcia.  

3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki, skwery, 

zieleńce przy spełnieniu jednocześnie następujących wymogów:  

1) posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia,  

2) pies jest w kagańcu za wyjątkiem tych psów, którym niemożliwe jest założenie kagańca ze względu na 

budowę ciała (np. pekińczyk) lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem 

lekarza weterynarii.  

§ 20. Zabrania się wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic, wprowadzania ich na place i miejsca 

zabaw dla dzieci, tereny basenów, kąpielisk a także wprowadzania psów do miejsc uprawiania sportu i 

rekreacji, na cmentarze, budynków użyteczności publicznej, na tereny placówek oświatowo-wychowawczych, 

targowiska miejskie i osiedlowe oraz innych nieruchomości, których właściciel wprowadził taki zakaz. Zakaz 

ten, z wyjątkiem zakazu wpuszczania zwierząt domowych do piaskownic nie dotyczy psów - przewodników 

osób niewidomych.*  

§ 21. Padłe zwierzęta domowe należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie lub dokonać pochówku na grzebowisku dla zwierząt.* 

§ 22. Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla tych zwierząt poza miejscami 

wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości.*  

§ 23. Hodowcy zwierząt domowych „oraz gołębi”*, zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla 

hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji.  

§ 24. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała Rady 

Miejskiej w Olsztynku.  

Rozdział 8. 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

§ 25. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach o zabudowie wielorodzinnej.  

§ 26. 1. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia 

hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie nieprzyjemnych 

zapachów.*  
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2. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona na terenach o zabudowie jednorodzinnej, przy 

czym jeżeli nieruchomość sąsiaduje z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi lub 

budynkami użyteczności publicznej niezbędne jest uzyskanie pisemnej zgody właścicieli lub zarządców tych 

nieruchomości i opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.*  

3. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków 

zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i 

wody „oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.* 

4. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być 

utrzymane w należytej czystości.  

5. Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, o ile nie mogą być odprowadzane do urządzeń 

kanalizacyjnych, winny być odprowadzone krytymi rowkami ściekowymi do kompostowni lub zbiorników 

bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.  

6. Wydaliny zwierząt, obornik, odpady i inne nieczystości pochodzące z hodowli, gromadzone poza 

pomieszczeniami dla zwierząt, winny być składowane w szczelnie zamkniętych zbiornikach przykrytych płytą 

zaopatrzoną w otwór wejściowy i wentylacyjny, wybudowanych i usytuowanych zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego.*  

7. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim 

ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.  

8. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 30 m od zabudowań mieszkalnych.*  

§ 27. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych 

wydalinami zwierząt, karmą, ściółką lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.* 

§ 28. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek i zakładów 

utrzymujących zwierzęta do celów badawczych i naukowych, a także zwierzyńców, schronisk dla zwierząt, 

cyrków oraz klubów sportowych utrzymujących zwierzęta gospodarskie.  

Rozdział 9. 

Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji  

§ 29. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, użytkowych, placówek 

handlowych, usługowych, gastronomicznych, sklepów, magazynów, obiektów spożywczych i zakładów 

przetwórstwa spożywczego zobowiązani są co najmniej raz w roku, w okresie wiosennym (marzec - kwiecień), 

do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli 

budynków jednorodzinnych, może być realizowany w miarę potrzeby.  

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stanowiących zagrożenie sanitarne, Burmistrz Olsztynka 

określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające deratyzacji 

poprzez zarządzenie, w którym wyznaczy termin jej przeprowadzenia.* 

3. Kosztami przeprowadzania deratyzacji obciążeni zostaną właściciele nieruchomości.*  

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe  

§ 30. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz 

Olsztynka poprzez działania funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz uprawnionych pracowników Urzędu 

Miejskiego w Olsztynku.  

§ 31. Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). * 

 

 

 

_______________ 

* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  

   - PN.4131.178.2013 z dnia 1 marca 2013 r. 
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