
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/210/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 

17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 

180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 

i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Miejska w Ziębicach uchwala, co następuje:  

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

załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Ziębic.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązująca uchwała nr XL/274/06 Rady 

Miejskiej w Ziębicach z dnia 31 maja 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Ziębice.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ziębicach: 

M. Domagała 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lutego 2013 r.

Poz. 1285



Załącznik do uchwały Nr XXIX/210/2012 

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 grudnia 

2012 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ziębice.  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne / wstępne  

§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Ziębice.  

§ 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 (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).  

2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawie:  

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,  

2) o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r.(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, nr 185,poz.1243),  

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

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

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

6) o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.,  

7) o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r.,  

8) o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r.,  

9) o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.,  

10) o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r.,  

11) Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.,  

12) o ochronie roślin z dnia 18 grudnia 2003 r.,  

13) o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  

14) o ochronie zwierząt z dnia 16 września 2011 r.,  

15) Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,  

16) Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,  

17) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.,  

18) o własności lokali z dnia 24 czerwca 1994 r.,  

19) o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.,  

20) Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.  

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

§ 3. Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości, dotyczące 

gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Ziębicach nr XXV/181/2012 

z dnia 29.10.2012 r. w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego Ślęza-Oława określa „Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza - Oława”.  

§ 4. 1. Ustala się:  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1285



1) obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) w terminie 12 

miesięcy od dnia:  

a) wejścia w życie regulaminu, przy sieci istniejącej,  

b) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej 

wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków (art. .5 ust. 1 pkt 2 ustawy), spełniającą wymagania 

określone w przepisach odrębnych;  

2) przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy) lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię 

ścieków bytowych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy), jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają takie rozwiązanie;  

3) obowiązek realizowania innych czynności warunkujących utrzymanie czystości i porządku, polegający na:  

a) umieszczaniu w razie potrzeby plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów tylko na urządzeniach do tego 

celu przeznaczonych,  

b) niewprowadzaniu zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, 

kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał Rady Miejskiej,  

c) niedopuszczaniu do zakopywania poza instalacjami odpadów oraz poza grzebowiskami, padłych 

zwierząt;  

4) obowiązek uwzględniania w trakcie zabiegów związanych z utrzymaniem czystości i porządku, innych 

przepisów obligujących do:  

a) postępowania z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243),  

b) oddzielnego gromadzenia nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, 

w wypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie 

z zapisami Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu,  

c) stosowania oraz gromadzenia obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa 

rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach 

i nawożeniu,  

d) usuwania i przekazywania do punktu zbierania, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów 

mechanicznych oraz odpadów z pojazdów,  

e) likwidowania śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, 

zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.), przy użyciu piasku, środków chemicznych 

nie działających szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania 

środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, 

poz. 1960),  

f) stosowania środków chemicznych nieszkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu z terenu 

nieruchomości, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. 

w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych 

ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. Nr 230, poz. 1960),  

g) zgłaszania straży gminnej/gminie faktu zauważenia bezdomnego zwierzęcia domowego lub 

gospodarskiego, zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę albo zwierzęcia, które jest ofiarą wypadku 

drogowego (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt – Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 

z późn. zm.),  

h) spalania innych odpadów, w tym komunalnych, wyłącznie zgodnie z zapisami art.13 ust 4 ustawy 

o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr185, poz.1243),  
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i) rezygnacji z wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi 

(Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm),  

j) zaprzestania wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości 

ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów itp. (Ustawa z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne – Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm).  

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego polegający na:  

1) uprzątaniu: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części nieruchomości pełniących funkcje 

komunikacyjne, np. podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający 

ruchu pieszych i pojazdów), przy czym uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak 

by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;  

2) w przypadku oblodzenia - likwidacji śliskości poprzez posypanie części nieruchomości pełniących funkcje 

komunikacyjne piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości;  

3) sprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po zabiegach 

związanych z zimowym utrzymaniem dróg.  

3. Do obowiązków gminy należy zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, 

w szczególności przez:  

1) zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy, błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości;  

2) sprzątanie z piasku i soli stanowiących pozostałości po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem 

dróg;  

3) zbieranie odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na 

chodniku.  

4. Do obowiązków gminy należy utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, 

których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach 

publicznych bez względu na kategorię tych dróg.  

5. Gmina zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt oraz zwierząt 

dziko żyjących lub ich części oraz współdziała z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w tym zakresie.  

6. Gmina znakuje obszary dotknięte lub zagrożone chorobą zakaźną zwierząt.  

7. Do obowiązków właściciela nieruchomości, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, należy 

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy 

czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną 

bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.  

8. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących 

miejscach:  

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest to 

na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a 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) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych.  
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9. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie 

w następujących miejscach na terenie nieruchomości właściciela w odniesieniu do drobnych napraw, 

należących do właściciela nieruchomości, pojazdów mechanicznych polegających na wymianie kół, świec 

zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli 

sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie,zgodnie 

z przepisami ustawy.  

10. Organizator imprezy o charakterze masowym zobowiązany jest do:  

1) wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w odpowiednią ilość pojemników na odpady;  

2) zapewnienia odpowiedniej liczby toalet;  

3) uporządkowania terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy.  

§ 5. Ustala się następującą częstość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników 

oczyszczalni przydomowych:  

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do operatora/przedsiębiorcy, z którym podpisał umowę;  

2) częstość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności;  

3) częstość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji.  

§ 6. Ustala się następujące zasady pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości:  

1) zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości płynnych pracownicy 

operatora/przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć;  

2) operator/przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby 

nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach 

wyznaczonych harmonogramem.  

§ 7. Ustala się następujące zasady zachowania bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników 

bezodpływowych:  

1) zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 

bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego.  

Rozdział 3. 
Obowiązki formalno-prawne  

§ 8. Wprowadza się następujące obowiązki:  

1) dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest 

obowiązany przechowywać przez okres dwóch lat;  

2) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia tego faktu i do 

powiadomienia o tym gminy.  

Rozdział 4. 
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 9. Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa „Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Ślęza-Oława” .  

Rozdział 5. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt.  
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§ 11. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy ponoszenie pełnej 

odpowiedzialności za zachowanie utrzymywanych zwierząt, a w szczególności:  

1) w odniesieniu do psów:  

a) zarejestrowanie lub oznakowanie psa,  

b) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi oraz w przypadku psów ras 

uznanych za agresywne, psów dużych (powyżej 50 cm w kłębie) lub zachowujących się w sposób 

agresywny dodatkowo z nałożonym kagańcem,  

c) opłacanie podatku od posiadania psów, którego wysokość ustala corocznie Rada Miejska, podatek należy 

wpłacić do końca marca danego roku lub w ciągu miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa,  

d) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 11 marca 2004 

r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2008 r. Nr 213, poz. 

1342 z późn. zm.), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy 

i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej 

zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,  

e) posiadanie dowodu aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie,  

f) uzyskanie zezwolenia burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie 

wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687),  

g) zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, 

a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich 

zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,  

h) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 

miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez 

psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 

ostrzeżeniem oraz pod warunkiem, że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób;  

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a) stały i skuteczny dozór nad posiadanymi zwierzętami,  

b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz 

w szczególności do dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, nie 

zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku,  

c) prowadzenie w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie przez osoby dorosłe 

zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia,  

d) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków 

i innych zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości,  

e) wyprowadzanie zwierząt egzotycznych poza lokal jedynie na uwięzi lub w klatce,  

f) niepozostawianie bez właściciela zwierząt w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub 

nieużytkowanych; w przypadku wszystkich psów - niepozostawianie bez właściciela psa bez uwięzi oraz 

w przypadku psów ras uznanych za agresywne, psów dużych (powyżej 50 cm w kłębie) lub 

zachowujących się w sposób agresywny bez kagańca,  

g) niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, 

kąpielisk oraz na tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,  

h) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych 

właścicieli; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach 

mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie 

dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, 

korzystających z psów opiekunów,  
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i) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,  

j) utrzymywanie gołębi w rejonach zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej i jednorodzinnej nie może 

powodować uciążliwości dla mieszkańców i przebywających tam, ponadto nie może powodować 

zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości i budynków 

sąsiednich,  

k) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki 

ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku,  

l) zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych poza niedopuszczaniu poza instalacjami odpadów oraz 

poza grzebowiskami, zwłok zwierzęcych i ich części;  

3) hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 

gospodarskie;  

4) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych.  

§ 12. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (Ustawa z dnia 16 września 2011 r. 

o ochronie zwierząt – Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.).  

Rozdział 6. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej  

§ 13. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich ( w Ziębicach w obrębie ul. Wałowej).  

§ 14. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są:  

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;  

2) składować obornik w odległości co najmniej 20 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie 

płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;  

3) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – 

wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;  

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 20 m od granicy nieruchomości w taki 

sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości 

sąsiednich.  

Rozdział 7. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 15. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości.  

2. Deratyzację przeprowadza się w terminach i okresie ustalonym przez Burmistrza Ziębic podanych do 

publicznej wiadomości.  

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.  

Rozdział 8. 
Postanowienia końcowe  

§ 16. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Burmistrz 

Ziębic poprzez działania funkcjonariuszy straży miejskiej oraz uprawnionych pracowników urzędu miejskiego 

w Ziębicach.  

2. Naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie podlega karze określonej w art. 10 ustawy.  
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