
 

 

UCHWAŁA NR XXI-93/2012 

RADY GMINY DOBROSZYCE 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroszyce  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 4 usta-

wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 i 951) oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Dobroszyce, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Dobroszyce.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXIV – 135/2005 

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 9 listopada 2005 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

  

Przewodniczący Rady Gminy: 

Paweł Bieńko 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 31 grudnia 2012 r.

Poz. 5205



Załącznik do Uchwały Nr XXI-93/2012 

Rady Gminy Dobroszyce 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dobroszyce 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Dobroszyce, a w szczególności:  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i po-

rządku na terenie nieruchomości;  

2) rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych;  

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu  nie-

ruchomości oraz terenów przeznaczonych do użyt-

ku publicznego;  

4) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

5) wymagania odnośnie utrzymania ptactwa i zwie-

rząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej;  

6) wyznaczenie obszarów podlegających obowiąz-

kowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.  

§ 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 po-

rządku w gminach (tekst jednolity Dz. U., poz. 391 

z 2012 r.);  

2) nieruchomości − należy przez to rozumieć, zgod-

nie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część po-

wierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot 

własności, jak również budynki trwale związane  

z gruntem lub część takich budynków;  

3) właścicielach nieruchomości − rozumie się przez 

to także współwłaścicieli, użytkowników wieczys-

tych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiada-

jące nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu 

oraz inne podmioty władające nieruchomością;  

4) umowach − należy przez to rozumieć umowy, 

rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, 

podpisane przez właścicieli nieruchomości oraz 

najemców lub właścicieli lokali z przedsiębiorcą 

posiadającym stosowne zezwolenie;  

5) przedsiębiorcy − rozumie się przez to przedsię-

biorcę, który na podstawie posiadanego zezwolenie  

udzielonego przez Wójta Gminy Dobroszyce pro-

wadzi działalność w zakresie odbioru odpadów 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezod-

pływowych i transportu nieczystości stałych i cie-

kłych, 

6) zwierzętach domowych, – rozumie się przez to 

zwierzęta; określone w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 230, poz. 1373 art. 4 pkt. 17 oraz pkt. 18 go-

spodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji 

hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 

29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 921 ze 

zmianami). 

7) GPDGO − należy przez to rozumieć Gminny 

Punkt Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. 

2. W ramach odpadów komunalnych wyodrębnia 

się następujące rodzaje:  

1) ulegające biodegradacji – rozumie się przez to 

odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tle-

nowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroor-

ganizmów;  

2) roślinne − rozumie się przez to odpady komunalne 

powstające na prywatnych lub publicznych tere-

nach zielonych wskutek ich pielęgnacji oraz ich 

uprawiania, a także odpady pochodzenia roślinne-

go z targowisk oraz kłody drzew i gałęzie zalega-

jące na drogach publicznych;  

3) 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;  

4) niebezpieczne − rozumie się przez to odpady ko-

munalne, które zawierają składniki niebezpieczne 

oraz posiadają właściwości niebezpieczne określo-

ne w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-

dach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243);  

5) niesegregowane – rozumie się przez to odpady 

komunalne nie poddane selektywnemu zbieraniu;  

6) opakowaniowe − rozumie się przez to odpady zde-

finiowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opa-

kowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 

Nr 63, poz. 638 ze zm.), tj. wszystkie opakowania, 

w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofa-

ne z ponownego użycia, stanowiące odpady komu-

nalne w rozumieniu przepisów o odpadach, z wy-

jątkiem odpadów powstających w procesie pro-

dukcji opakowań;  

7) surowce wtórne – rozumie się przez to selektywnie 

gromadzone komunalne odpady opakowaniowe:  

z papieru i tektury, ze szkła bezbarwnego i kolo-

rowego, z tworzyw sztucznych, z metali, wieloma-
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teriałowe oraz nieopakowaniowe odpady z papieru 

i tektury;  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny − rozu-

mie się przez to sprzęt wymieniony w załączniku 

nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U.  

Nr 180, poz. 1495 ze zm.), pochodzący z gospo-

darstw domowych lub z innych źródeł, który ze 

względu na charakter i ilość jest podobny do zuży-

tego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domo-

wych, stanowiący odpady komunalne w rozumie-

niu przepisów o odpadach. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości  

i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Na każdego właściciela nieruchomości 

nakłada się obowiązek utrzymania czystości i porząd-

ku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego 

nieruchomości poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące 

do gromadzenia odpadów komunalnych  (pojem-

niki, kontenery, worki na śmieci), ustawienia ich 

na podłożu utwardzonym, ułatwiającym  dostęp  

i transport, oraz gromadzenie w tych urządzeniach 

odpadów komunalnych; Na każdej  nieruchomości 

zamieszkałej lub na której prowadzona jest dzia-

łalność gospodarcza muszą być  pojemniki na od-

pady komunalne nie segregowane oraz powinny 

znajdować się pojemniki do gromadzenia odpadów 

podlegających segregacji;  

2) wyposażenie nieruchomości w szczelne zbiorniki 

bezodpływowe lub w przydomową oczyszczalnię  

ścieków na terenach nieuzbrojonych w sieć kanali-

zacji sanitarnej do czasu jej wybudowania oraz na 

terenach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dopuszcza takie rozwiązanie;  

3) usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni nierucho-

mości i gromadzenie ich w urządzeniach wymie-

nionych w punkcie 1 i 2; z obowiązku gromadze-

nia zwolnieni są właściciele niezabudowanych 

działek budowlanych do czasu rozpoczęcia proce-

su inwestycyjnego pod warunkiem, że na działce 

nie jest prowadzona działalność gospodarcza;  

4) zawarcie umowy z odbiorcą odpadów komunal-

nych płynnych posiadającym zezwolenie Wójta 

Gminy Dobroszyce na prowadzenie działalności na 

terenie Gminy Dobroszyce, oraz przechowywania 

dowodów płacenia za ww. usługi przez okres jed-

nego roku (umowa i rachunki muszą zostać przed-

stawione na żądanie przedstawiciela Gminy);  

5) W przypadku nieruchomości niezabudowanej 

gdzie są wytwarzane odpady stałe zawarcie umo-

wy z odbiorcą odpadów posiadającym zezwolenie 

Wójta Gminy Dobroszyce na prowadzenie działal-

ności na terenie Gminy Dobroszyce, oraz prze-

chowywania dowodów płacenia za ww. usługi 

przez okres jednego roku (umowa i rachunki mu-

szą zostać przedstawione na żądanie przedstawi-

ciela Gminy); 

6) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanie-

czyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieru-

chomości, przy czym za taki chodnik uznaje się 

wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ru-

chu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 

nieruchomości;  

7) prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów powsta-

łych na nieruchomości takich jak: odpady opako-

waniowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady budowlane;  

8) usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojaz-

dów mechanicznych chyba, że są to tereny pod to  

przeznaczone, posiadające wszelkie niezbędne ze-

zwolenia;  

9) utrzymywanie utwardzonych terenów, na których 

ustawione są pojemniki na odpady oraz samych 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym  

i estetycznym;  

§ 4. Odpady komunalne wydzielone selektywnie 

tj. surowce wtórne, odpady zielone oraz kuchenne 

ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpa-

dy gabarytowe, odpady budowlane, z rozbiórek i re-

montów, należy gromadzić w następujący sposób:  

1) odpady powstające w gospodarstwach domowych 

powinny być gromadzone w sposób selektywny  

z wydzieleniem surowców wtórnych, które należy 

gromadzić w specjalnych pojemnikach lub odpady 

niesegregowane do pojemników własnych lub wy-

dzierżawionych przez odbiorcę odpadów na zasa-

dach określonych w indywidualnie podpisanych 

umowach;  

2) odpady roślinne oraz kuchenne ulegające biode-

gradacji, powstające na terenie nieruchomości, na-

leży gromadzić odrębnie i mogą być one kompo-

stowane we własnym zakresie z zachowaniem 

sztuki ogrodniczej, w sposób nie powodujący 

uciążliwości dla otoczenia, lub przekazywane do 

kompostowni odpadów roślinnych bądź do 

GPDGO. 

3) odpady niebezpieczne takie jak baterie, świetlów-

ki, chemikalia należy wydzielać z powstających 

odpadów komunalnych i wrzucać do oznakowa-

nych pojemników rozmieszczonych w punktach 

zakupu, przekazać podmiotowi lub dostarczyć do 

GPDGO. 

4) przeterminowane leki należy gromadzić w pojem-

nikach rozmieszczonych w aptekach i ośrodkach 

zdrowia;  

5) odpady wielkogabarytowe należy usuwać z terenu 

posesji na zasadach ustalonych z odbiorcą odpa-

dów lub w trakcie akcji „gabaryty” organizowanej 

przez Urząd Gminy Dobroszyce  
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6) odpady z budowy i remontów prowadzonych na 

terenie nieruchomości należy gromadzić wyłącznie 

w kontenerach na odpady budowlane uniemożli-

wiających pylenie, które będą opróżniane systema-

tycznie przez odbiorcę odpadów posiadającego ze-

zwolenie na zbieranie i transport tego typu odpa-

dów zamawiane indywidualnie według potrzeb 

przez właściciela nieruchomości na jego koszt  

i ustawiane w sposób niezagrażający bezpieczeń-

stwu ludzi i mienia.  

7) Zużyte akumulatory i opony należy przekazywać 

podmiotowi uprawnionemu do recyklingu;  

8) Sposób postępowania z materiałami zawierającymi 

azbest powinien być zgodny z wymaganiami okre-

ślonymi w odrębnych przepisach.  

§ 5. 1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości 

przeznaczonych do użytku publicznego powinny być 

gromadzone w miejscach, w których nie powodują 

zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.  

2. Błoto, śnieg i lód z chodników położonych 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości powinny 

być gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od 

strony jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu 

wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla 

pieszych.  

3. Inne zanieczyszczenia z nieruchomości i chod-

ników należy usuwać w miarę potrzeb.  

4. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub 

innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.  

§ 6. 1. Mycie pojazdów poza myjniami może od-

bywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, 

że powstające ścieki odprowadzane będą do kanaliza-

cji lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usu-

nięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w szczególności 

ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane 

do gruntu.  

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych  

(z wyłączeniem napraw blacharsko-lakierniczych) 

związane z bieżącą eksploatacją pojazdów takich jak: 

wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupeł-

nianie płynów, regulacje mogą odbywać się na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla 

sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą 

gromadzone w sposób bezpieczny i umożliwiający ich 

usunięcie, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

Rozdział 3 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

położonych w Gminie Dobroszyce 

§ 7. Ustala się minimalną pojemność urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1) dla budynków mieszkalnych – co najmniej jeden 

pojemnik 110 litrów na każdą nieruchomość w za-

budowie jednorodzinnej oraz pojemniki 1100 li-

trów w zabudowie wielorodzinnej, dopuszcza się 

stosowanie w budynkach wielorodzinnych pojem-

nika o minimalnej pojemności 110 litrów na jeden 

lokal mieszkalny;  

2) dla szkół i przedszkoli – 3 litry/miesiąc na każdego 

ucznia i pracownika;  

3) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10 m
2
 

powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik 110 litrów na lokal;  

4) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na jedno 

miejsce konsumpcyjne;  

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co 

najmniej jeden pojemnik 110 litrów;  

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych – po-

jemnik min. 110 litrów;  

7) dla hoteli, pensjonatów itp. – 10 litrów na jedno 

łóżko;  

8) dla cmentarzy − co najmniej jeden pojemnik KP-7. 

§ 8. 1 Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów 

surowcowych stosuje się pojemniki lub worki odpo-

wiadające ogólnym warunkom określonym w regula-

minie, oznakowane następującymi kolorami:  

1) niebieskim − przeznaczone na odpadowe opako-

wania z papieru i tektury oraz papier i tekturę nie-

opakowaniowe;  

2) białym − przeznaczone na odpadowe opakowania 

ze szkła bezbarwnego;  

3) zielonym − przeznaczone na odpadowe opakowa-

nia ze szkła kolorowego;  

4) żółtym − przeznaczone na odpadowe opakowania  

z metali, tworzyw sztucznych. 

5) brązowym − przeznaczone na odpady ulegające 

biodegradacji.  

2. Pojemniki powinny być oznakowane napisami 

określającymi rodzaj odpadów, na jaki są przeznaczo-

ne.  

3. W pojemnikach i kontenerach na odpady ko-

munalne nie gromadzi się śniegu, lodu, gorącego po-

piołu i żużla, gałęzi, gruzu budowlanego, odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych  

i odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego.  

4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

surowcowych powinny zabezpieczać te odpady przed 

negatywnym wpływem warunków atmosferycznych.  

5. Pojemniki ustawia się na utwardzonej po-

wierzchni z zapewnieniem dostępu z zewnątrz w celu  

umożliwienia odbioru.  

§ 9. 1. O rodzaju ustawionych na terenie nieru-

chomości pojemników decyduje właściciel nierucho-

mości w porozumieniu z odbiorcą odpadów.  
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2. Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie 

w szczelnych i zamkniętych pojemnikach, kontene-

rach lub workach do tego celu przeznaczonych.  

3. Pojemniki i kontenery muszą mieć konstrukcję 

zapewniającą możliwość utrzymania ich właściwego 

stanu sanitarnego, uniemożliwiającą wydostawanie się 

odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych 

czynników zewnętrznych oraz uniemożliwiającą 

zwierzętom dostęp do odpadów.  

4. Pojemniki i inne urządzenia do gromadzenia 

odpadów komunalnych powinny być ustawione  

w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla użytkow-

ników, jak i dla pracowników odbierających odpady, 

na równej utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej 

przed zbieraniem się wody i błota, w sposób niepo-

wodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 

osób trzecich (pojemniki na odpady komunalne należy 

ustawiać w odległościach określonych w § 23 rozpo-

rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, ze zm.).  

5. Nieczystości ciekłe powinny być gromadzone 

w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających 

wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych,  

w szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktu-

ry z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze 

zm.). Dozwolone jest również gromadzenie nieczysto-

ści ciekłych w przydomowych oczyszczalniach ście-

ków, odpowiadających wymaganiom technicznym 

wyszczególnionym w odrębnych przepisach.  

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nie-

ruchomości oraz terenów przeznaczonych do  

użytku publicznego 

§ 10. 1. Odbiór odpadów komunalnych i nieczy-

stości ciekłych z nieruchomości może być dokonywa-

ny wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego ze-

zwolenie na prowadzenie przedmiotowej działalności.  

2. Nagromadzone odpady muszą zapewniać swo-

bodne zamykanie pokrywy lub klapy pojemnika.  

3. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieru-

chomości w regularnych odstępach czasu uniemożli-

wiających ich przepełnianie.  

Z pojemników na odpady komunalne:  

1) dla budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż 

raz na 2 tygodnie;  

2) dla budynków użyteczności publicznej i budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych – nie rzadziej niż 

raz na 2 tygodnie;  

3) dla obiektów wymienionych w § 7 pkt. 3−7 – nie 

rzadziej niż raz na 2 tygodnie;  

4) dla nieruchomości, na których organizowane są 

imprezy masowe wprowadza się obowiązek usu-

wania odpadów niezwłocznie po zakończeniu im-

prezy. 

4. Surowce wtórne będą odbierane od właściciela 

posesji zgodnie z harmonogramem ustalonym przez 

Wójta Gminy Dobroszyce:  

1) ogólnodostępne pojemniki recyklingowe − nie 

rzadziej niż raz w miesiącu;  

2) odpady opakowaniowe − nie rzadziej niż raz  

w miesiącu;  

3) odpady niebezpieczne i wielkogabarytowe − nie 

rzadziej niż raz na rok;  

4) odpady zielone i pobudowlane – na indywidualne 

zgłoszenie właściciela.  

5. Powstające na terenie nieruchomości odpady 

ulegające biodegradacji winne być kompostowane we 

własnym zakresie w sposób niepowodujący uciążli-

wości dla nieruchomości sąsiednich lub przekazane do 

GPDGO.  

§ 11. Właściciel nieruchomości nieskanalizowa-

nej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników  bez-

odpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do ich przepełnienia.  

Rozdział 5 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, 

mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed  

zanieczyszczeniem terenów do wspólnego użytku 

§ 12. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są 

zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środ-

ków ostrożności, zapewniających ochronę przed za-

grożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed za-

nieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego poprzez:  

1) stosowanie kagańca i smyczy;  

2) w szczególnych przypadkach wyposażenie nieru-

chomości w tablicę ostrzegawczą;  

3) wygrodzenie kojca lub utrzymywanie psa na łań-

cuchu nie krótszym niż 3 metry;  

4) sprzątanie zanieczyszczeń pozostawionych przez 

zwierzęta w miejscach użyteczności publicznej, 

chodnikach, trawnikach itp.  

2. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone wy-

łącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzo-

nej w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez 

psa i wykluczający dostęp osób trzecich.  

3. Zakazuje się wprowadzania psów i innych 

zwierząt domowych do obiektów użyteczności pu-

blicznej, placówek handlowych, na tereny placów 

zabaw dla dzieci i na boiska sportowe.  
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4. Przepisu wymienionego w ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 

nie stosuje się do psów przewodników osób niewido-

mych.  

Rozdział 6 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt  

gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolnej 

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być 

utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej (o ile dopuszcza to plan miejscowy)  

w obiektach zamkniętych, tak aby nie wydostawały 

się na drogi  i tereny publiczne.  

2. Obiekty zamknięte (np. kojce dla psów, gołęb-

niki, kojce dla drobiu i innych zwierząt) muszą być 

zlokalizowane z zachowaniem strefy ochronnej 2 m 

od granicy działki.  

3. Utrzymanie zwierząt nie może powodować 

uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomości 

sąsiednie.  

4. Hodowla gołębi ozdobnych może być prowa-

dzona, z zachowaniem obowiązujących w tym zakre-

sie przepisów.  

5. Obiekty i pomieszczenia przeznaczone na po-

byt zwierząt gospodarskich należy utrzymywać  

w odpowiednich warunkach sanitarnych i dezynfeko-

wać w miarę potrzeb.  

6. Do gromadzenia odpadów zwierzęcych w go-

spodarstwach rolnych służą gnojowniki wraz ze 

szczelnymi bezodpływowymi zbiornikami na nieczy-

stości płynne, wykonane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Rozdział 7 

Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy  

jej przeprowadzania 

§ 14. 1. Właściciele zakładów handlowych, prze-

twórstwa rolno-spożywczego, hodowcy zwierząt  

gospodarskich zobowiązani są do przeprowadzenia 

deratyzacji i/lub dezynsekcji pomieszczeń w miarę 

potrzeby jednak nie rzadziej niż raz w roku.  

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

§ 15. Nadzór nad realizacją obowiązków wynika-

jących z niniejszego regulaminu sprawuje Wójt Gmi-

ny Dobroszyce. 
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