
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/158/2012 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów  

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), Rada Gminy Głogów, po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie uchwala co następuje:  

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/218/2006 Rady Gminy Głogów z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Głogów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.  

Przewodniczący Rady: 

L. Gostyński 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 stycznia 2013 r.

Poz. 460



Załącznik do uchwały Nr XXVI/158/2012 

Rady Gminy Głogów z dnia 20 grudnia 2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Głogów  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości 

położonych na obszarze Gminy Głogów dotyczące:  

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych  

2) rodzajów i minimalnych pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

3) częstotliwości i sposobów usuwania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

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

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach  

6) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania  

7) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  

2) odpadach budowlanych - należy przez to rozumieć odpady materiałów budowlanych pochodzące z terenów 

budów  

3) zabudowie wielorodzinnej - należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielolokalowymi, 

wielokondygnacyjnymi  

4) przedsiębiorcy odbierającym odpady - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

5) przedsiębiorcy opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe – należy 

przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

3. Regulamin obowiązuje:  

1) właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy  

2) przedsiębiorców odbierających i transportujących odpady, opróżniających zbiorniki bezodpływowe 

i transportujących nieczystości płynne, prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  

3) mieszkańców i osoby przebywające czasowo  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości  

§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku oraz należytego stanu 

sanitarno – higienicznego i estetycznego nieruchomości.  

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 

odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów:  
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1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt. 2  

2) przeterminowanych leków  

3) chemikaliów  

4) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe  

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych  

7) odpadów budowlanych i rozbiórkowych  

8) zużytych opon  

9) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji  

10) papieru  

11) szkła  

12) tworzywa sztucznego  

13) metali i aluminium  

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić 

z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji  

3. Odpady, określone w ust. 1, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4  

4. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek i placówek służby zdrowia. Pojemniki te powinny mieć 

odpowiednią konstrukcję, zabezpieczającą przed przeciekaniem i uniemożliwiającą dostęp do ich zawartości 

przypadkowym osobom  

5. Chemikalia, w szczególności farby, lakiery, rozpuszczalniki należy przekazywać do punktów zbiórki 

wskazanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady  

6. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy umieszczać 

w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek 

oświaty  

7. Zużyte baterie i akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych 

i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę  

8. Papier, szkło, tworzywo sztuczne, metale i aluminium oraz opakowania wielomateriałowe należy 

gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w tym workach foliowych bezpośrednio na terenie 

nieruchomości, na której powstał ten rodzaj odpadu. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi należy umieszczać wyżej wymienione frakcje odpadów w przeznaczonych do tego celu 

i specjalnie oznakowanych pojemnikach zlokalizowanych na terenie osiedli  

9. Dopuszcza się umieszczenie metali i aluminium oraz opakowań wielomateriałowych, odpowiednio 

w pojemnikach, w tym workach foliowych przeznaczonych do gromadzenia tworzyw sztucznych  

10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być wystawiany przed teren nieruchomości, z której 

pochodzi, w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

11. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone w miejscu i czasie wskazanym przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne  

12. Odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić bezpośrednio na terenie nieruchomości, na której 

one powstały w workach foliowych lub pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Zbieranie i gromadzenie 

w przydomowych kompostowniach odpadów biodegradowalnych powstających na terenie nieruchomości 

(usunięte chwasty, liście, skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne) spełnia wymóg 

selektywnego zbierania odpadów zielonych, pod warunkiem, że nie stwarza uciążliwości dla sąsiednich 

nieruchomości  
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13. Dopuszcza się przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon oraz akumulatorów 

przemysłowych i samochodowych powstałych w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki 

wskazanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady  

14. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci  

§ 4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:  

1) niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do 

użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów  

2) likwidacji śliskości części nieruchomości służącej do użytku publicznego poprzez posypywanie piaskiem, 

który należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania  

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1) niezanieczyszczenia środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego  

2) dokonania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji  

3) mycia części obejmującej nadwozie pojazdu  

2. Zabrania się mycia samochodów w odległości mniejszej niż 10 m od cieków wodnych  

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem:  

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych  

2) że naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją 

pojazdu, a czynności nie stwarzają uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

§ 6. Organizator imprezy o charakterze publicznym zobowiązany jest do:  

1) wyposażenia miejsca, w którym impreza się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe 

oraz zapewnienia odpowiedniej liczby przenośnych szaletów  

2) uporządkowania terenu i terenów przyległych bezpośrednio po zakończeniu imprezy  

§ 7. Na terenie gminy Głogów, mając na uwadze utrzymanie czystości i porządku zabrania się:  

1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych.  

2) samowolnego zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt.  

Rozdział 3. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

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

terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych. Niżej wymienione pojemniki winny być przystosowane 

do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne:  

1) pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m
3
  

2) pojemniki na odpady o pojemności 0,24 m
3
  

3) pojemniki na odpady o pojemności 1,1 m
3 
 

4) pojemniki na odpady o pojemności 3,3 m
3 
 

5) pojemniki (KP 4,5 KP 5,5, KP 7, KP 10) o pojemności od 4,5 m³ do 10 m³  

6) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego 

rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1,5 m³ do 3 m³  
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7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 50 L  

8) pojemniki, w tym worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności 60 - 120 L oznaczone odpowiednimi 

kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na:  

a) papier – kolor niebieski  

b) tworzywa sztuczne, metale i aluminium oraz opakowania wielomateriałowe – kolor żółty  

c) szkło – kolor zielony  

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – kolor brązowy  

§ 9. Odpady komunalne (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności, uwzględniającej następujące normy:  

1) w zabudowie jednorodzinnej urządzenia o pojemności 0,12 m
3
 lub 0,24 m

3
  

2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o objętości 0,24 m
3
 lub 1,1 m

3
  

3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych 3 L na każdego ucznia, dziecko, 

pacjenta, pracownika  

4) dla lokali handlowych – co najmniej 50 L na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej  

5) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 L na jedno miejsce konsumpcyjne  

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

i socjalnych – co najmniej 10 L na każdego pracownika  

7) dla biur, administracji, obiektów użyteczności publicznej – co najmniej 10 L na każdego pracownika  

8) dla ogródków działkowych – 30 L na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 30 września i 5 L poza tym 

okresem  

9) dla cmentarzy komunalnych – co najmniej jeden pojemnik 1,1 m
3
 na cmentarz  

10) w przypadkach określonych w pkt. 4, 5, jeśli jest prowadzona działalność spożywcza (w tym sklepy 

spożywcze) lub gastronomiczna, należy dodatkowo, na zewnątrz poza lokalem, ustawić dostateczną liczbę 

koszy na odpady  

§ 10. 1. Pojemniki i worki, o których mowa w rozdziale 3, należy umieszczać na terenie nieruchomości, 

z której zbierane są odpady, w granicach nieruchomości, w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym 

posiadającym równą i utwardzoną nawierzchnię, zabezpieczoną przed zbieraniem się wody, błota i śniegu.  

2. Pojemnik należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich 

nieruchomości i osób trzecich.  

3. Pojemniki powinny być utrzymane w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, w szczególności 

poprzez ich dezynfekcje i dezynsekcje, co najmniej dwa razy do roku.  

§ 11. W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym 

stanie technicznym zabrania się w szczególności:  

1) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów 

budowlanych.  

2) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.  

§ 12. Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach 

oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:  

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich przez 

wszystkich użytkowników ww. terenów;  

2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich stałe opróżnianie przez firmę wywozową;  

3) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.  
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Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 13. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:  

1) zapewnienia systematycznego odbioru odpadów,  

2) zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego urządzeń do gromadzenia odpadów,  

3) zagwarantowania bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu gromadzenia odpadów.  

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

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, które następnie wywożone są przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady.  

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, objętych zorganizowanym systemem odbierania i zagospodarowania odpadów, 

z częstotliwością odpowiadającą terminom odbioru tych odpadów określonym w uchwale Rady Gminy Głogów 

Nr XXV/141/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.  

§ 14. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do pozbywania się z terenu nieruchomości 

zwłok padłych zwierząt w sposób obejmujący przekazanie zwierzęcia przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność gospodarczą w zakresie odbioru odpadów lub posiadającemu zezwolenie na transport tego typu 

odpadów albo zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części, na podstawie indywidualnej umowy zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a tym 

przedsiębiorcą.  

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.  

2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na 

terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.  

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące.  

4. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 

zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Głogów na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczania opłaty za te 

usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Głogów oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głogów.  

5. Właściciele nieruchomości są obowiązani do przechowywania przez okres roku dowodów 

potwierdzających wykonywanie usług, o których mowa w pkt. 4.  

6. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 

Wójta Gminy Głogów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych są następnie przekazywane do stacji 

zlewnej.  

7. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.  

8. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika bezodpływowego bądź odprowadzania ścieków 

bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego czy innego nielegalnego ich zbywania, 

upoważnione osoby dokonają kontroli w celu stwierdzenia stanu faktycznego.  

9. Częstotliwość opróżniana z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych powinna być 

zgodna z instrukcją ich eksploatacji.  
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Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 16. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich 

utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych, w szczególności poprzez:  

1) propagowanie wśród mieszkańców gminy działań na rzecz ekologii,  

2) wspieranie inicjatyw mieszkańców zmierzających do utrzymania czystości i porządku w miejscu 

zamieszkania,  

3) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do 

wykorzystania,  

4) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym zakresie,  

5) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych zwierząt bezdomnych poprzez 

współpracę z przedsiębiorstwami zbiórki i utylizacji padłych zwierząt,  

6) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,  

7) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości 

wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:  

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów,  

2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej, na przydomowym terenie,  

3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych,  

4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,  

5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 

pojemnika,  

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym, bądź wrzucanie do pojemników na odzież.  

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  

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie 

się z niego.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do utrzymywania tych zwierząt w sposób 

niestwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 

nieruchomościach.  

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.  

4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki 

wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla 

zdrowia lub życia ludzkiego.  

§ 18. 1. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek przechowywania zaświadczenia potwierdzającego 

realizację obowiązku wykonywania szczepień przeciwko wściekliźnie.  

2. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące 

do psów rasy niebezpiecznej mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.  

3. Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób 

niepełnosprawnych.  
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§ 19. Zabronione jest:  

1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,  

2) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 

gastronomicznych, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje 

wprowadziły ten zakaz ( z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).  

§ 20. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, takich jak: parki, chodniki, ulice, skwery 

i zieleńce, place zabaw.  

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach  

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.  

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:  

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem,  

2) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych oraz dbać o to, aby prowadzona 

hodowla nie powodowała uciążliwości, szczególnie zapachowych dla właścicieli sąsiednich 

nieruchomości,  

3) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,  

4) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,  

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 

wielolokalowymi.  

Rozdział 8. 
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary skoncentrowanego budownictwa mieszkalnego 

wielorodzinnego, obiekty użyteczności publicznej. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków 

jednorodzinnych powinien być realizowany tylko w miarę potrzeby.  

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się w kwietniu i w grudniu każdego roku, a także w każdym 

przypadku masowego pojawienia się gryzoni.  
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