
 

 

UCHWAŁA NR XX/174/2021 

RADY GMINY PŁOSKINIA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie  uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia 

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

gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy  z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie 

Rada Gminy Płoskinia uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/186/2017 Rady Gminy Płoskinia z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia  

(t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego, poz. 4236 z dnia 06.11.2017 r.) 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płoskinia. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Elżbieta Sobolewska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 czerwca 2021 r.

Poz. 2178



Załącznik do uchwały Nr XX/174/2021 

Rady Gminy Płoskinia 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1.  Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 

w szczególności: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez selektywne zbieranie wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych: 

1) papier, 
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2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży, 

2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1, stanowią niesegregowane 

(zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

§ 3. 1. Zebrane w sposób selektywny odpady, określone w § 2 pkt 1 - 6 należy gromadzić: 

1) na obszarach zabudowy wielolokalowej - w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów; 

2) na obszarach zabudowy jednorodzinnej - w pojemnikach lub workach przeznaczonych do selektywnego 

zbierania odpadów, z wyłączeniem bioodpadów, które można gromadzić również w kompostowniku, 

zgodnie z zapisami § 5. 

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w pojemniku, nie mogą zawierać odpadów 

wymienionych w § 2. 

§ 4. 1. Odpady wymienione w § 2 pkt 1 - 6 mogą również być dostarczone do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

2. Odpady niebezpieczne, stanowiące odpady komunalne, należy przekazywać bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

3. Przeterminowane leki należy przekazywać: 

1) do specjalistycznych pojemników znajdujących w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Płoskini; 

2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

4. Chemikalia stanowiące odpady komunalne należy przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

5. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy przekazywać bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

6. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać: 

1) do pojemników znajdujących się w placówkach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki na 

podstawie odrębnych przepisów; 

2) do specjalnych, oznaczonych pojemników znajdujących się w szkołach (baterie); 
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3) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać: 

1) w ramach akcyjnej zbiórki tzw. wystawki - w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie 

z podanym harmonogramem; 

2) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych w obiektach 

handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych; 

3) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać: 

1) w ramach akcyjnej zbiórki tzw. wystawki - w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie 

z podanym harmonogramem; 

2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

9. Zużyte opony należy przekazywać: 

1) w ramach akcyjnej zbiórki tzw. wystawki - w dniach odbioru odpadów wielkogabarytowych, zgodnie 

z podanym harmonogramem; 

2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstają w gospodarstwach domowych w wyniku 

prowadzenia samodzielnie robót remontowych i rozbiórkowych można dostarczyć do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w ilości 500 kg/na rok dla jednego gospodarstwa domowego. 

Większa ilość odpadów remontowo budowlanych przyjmowana będzie odpłatnie. 

11. Odpady tekstyliów i odzieży należy przekazywać: 

1) do specjalnych, oznaczonych pojemników lub kontenerów na odzież znajdujących się na terenie Gminy 

Płoskinia; 

2) bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

13. Informacja o miejscu położenia oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zwanego jako PSZOK umieszczane jest na stronie BIP Urzędu Gminy Płoskinia. 

14. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) właściciele 

nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 5. 1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi. 

2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, w przypadku zadeklarowania kompostowania 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, są zwolnieni z obowiązku 

posiadania pojemnika na bioodpady. 

3. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w kompostownikach 

zapewniających dostęp powietrza do warstw kompostu. 

4. Kompostowanie zapewnia zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości 

bioodpadów. 

§ 6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości 

niesłużącej do użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub 

zbiorników bezodpływowych. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do tego 

przeznaczonych i zabezpieczone przed przedostaniem się do środowiska oraz usuwane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 
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Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość 

pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych. 

2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności, uwzględniając następujące normy: 

1) Dla domów jednorodzinnych: 

· segregowane odpady komunalne 30 litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden worek o pojemności 

60 litrów/pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy rodzaj odpadów. 

2) Dla zabudowy wielorodzinnej: 

· pojemniki na odpady segregowane 30 litrów na mieszkańca jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 

1100 l na każdy rodzaj odpadów dla zabudowy wielorodzinnej; 

3) Ilość przewidzianych pojemników i worków dla domów jednorodzinnych będzie dostosowana do ilości 

osób zamieszkałych na danej nieruchomości, zgodnie ze złożoną deklaracją. 

4) Drogi publiczne powinny być wyposażone przez ich zarządców w kosze uliczne o poj. minimalnej 35 l 

oraz: 

· ustawione w miejscach, które nie powodują zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz umożliwiających 

bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez wszystkich użytkowników; 

· rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych 

i przebywania znacznej ilości osób. 

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 L, 240 L, 360 L, 1100 L 

2) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m
3
 do 10 m

3
; 

3) worki o pojemności od 60 L do 120 L, 

4) kosze uliczne o pojemności od 35 L do 70 L; 

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się następujące oznakowania 

kolorystyczne pojemników lub worków: 

· Kolor niebieski – przeznaczone do zbierania papieru i tektury; 

Kolor żółty - przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

· Kolor zielony - przeznaczone do zbierania szkła; 

· Kolor brązowy - przeznaczone na bioodpady. 

5. Worki na odpady z opisem na „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne” oraz „Bio” dostarczane 

będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 

6. Liczba pojemników służących do zbierania odpadów i częstotliwość odbierania odpadów 

z nieruchomości powinna zapewnić nie przepełnienie (nie przeciążenie) pojemników. 

7. Właściciel lub zarządca nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy odbierającemu odpady swobodny 

dostęp pojemników na odpady komunalne oraz do pojemników na odpady segregowane. 
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8. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, to 

jest prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, posiadający domy 

letniskowe zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb. 

9. Przyjmuje się średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych miesięcznie w wysokości: 

· dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

· dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, 

· dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na każdy punkt, 

· dla lokali gastronomicznych - 5 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

· dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l, 

· dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, jednak co najmniej 1 pojemnik 

120 l na każdy zakład, 

· dla domów opieki, pensjonatów itp. 20 l na jedno łóżko, 

· w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika 120 l na odpady dostępnego dla 

klientów. 

10. Zarządcy nieruchomości i budynków powinni dostosować pojemność pojemników na odpady do liczby 

mieszkańców i częstotliwości wywozu. 

11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

12. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników 

i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania odpadów, w sposób niepowodujący 

uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. 

13. Pojemniki powinny być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu przed 

posesją, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz 

pieszych, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody 

i błota. 

14. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

poprzez porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez usuwanie odpadów leżących 

wokół pojemników, które z nich wypadły lub nie zostały do nich wrzucone. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z obszaru 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 9. 1. Odpady komunalne powinny być usuwane z obszaru nieruchomości oraz terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych - nie rzadziej niż dwa razy na miesiącu. 

2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych: 

1) niesegregowanych zmieszanych pozostałych po segregacji oraz odpadów ulegających biodegradacji 

stanowiących odpady komunalne: 

a) z zabudowy jednorodzinnej - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

w pozostałym okresie (od listopada do marca) nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) z zabudowy wielolokalowej - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień, 

w pozostałym okresie (od listopada do marca) nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) segregowane (SZKŁO) -  nie rzadziej niż raz na miesiąc; 
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3) segregowane (PAPIER) - nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) segregowane (METALE, TWORZYWA SZTUCZNE ORAZ ODPADY OPAKOWANIOWE 

WIELOMATERIAŁOWE) - w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, 

w pozostałym okresie (od listopada do marca) nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

5) odbiór przedmiotów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego „wystawka” trzy razy 

w roku wg ustalonego harmonogramu. 

3. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady. 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości w dniu odbioru 

zgodnie z harmonogramem na chodnik przed wejściem na nieruchomość 

5. Nieczystości ciekłe powinny być usuwane z nieruchomości z częstotliwością niedopuszczającą do 

przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, bądź wylewania się z nich na powierzchnię 

terenu, jednakże nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 10. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące: 

· w miarę możliwości zastępowanie produktów i opakowań nienadających się do odzysku lub 

nieulegających biodegradacji takimi, które można poddać recyklingowi, kompostowaniu; 

· stosowanie produktów o wydłużonym okresie używalności i trwałości np. torby wielokrotnego użytku, 

baterie, które można ponownie naładować; 

· minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów; 

· objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 

100 % mieszkańców gminy; 

· zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców na temat zapobiegania 

powstawaniu odpadów, selektywnej zbiórki oraz należytego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich 

zwierząt i zobowiązane są do zapewnienia opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa 

dla zdrowia i życia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Psy wyprowadzane poza teren nieruchomości w miejsca publiczne powinny być prowadzane na smyczy 

lub w kagańcu i przez osoby, które są w stanie sprawować nad nimi odpowiedni nadzór. 

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości sprawowania bezpośredniej kontroli nad nimi i bez 

oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. 

4. Nie należy pozostawiać psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na 

zewnątrz. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach publicznych i na innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; nie dotyczy 

to osób korzystających z psów przewodników. 
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Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

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

2. Wprowadza się następujące wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: 

· posiadanie budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

Prawo budowlane; 

· przestrzeganie wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony zwierząt i ochrony środowiska, określonych 

odrębnymi przepisami. 

3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

· usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i innych miejscach 

publicznych; 

· zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 13. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

· zabudowy wielorodzinnej, 

· zabudowy jednorodzinnej, 

· zakłady opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego 

żywienia, 

· zabudowy obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania 

produktów rolno-spożywczych. 

2. Deratyzację należy przeprowadzić co najmniej raz w roku w terminach: 

· od 1 kwietnia do 30 kwietnia lub 

· od 1 października do 31 października. 
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