
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/279/13 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 27 marca 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz 

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, 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, Nr116 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 (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 i poz. 951 oraz Dz. U. z 2013 r. poz. 21), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego, uchwala się co następuje:  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz zwany dalej „regulaminem”, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karpacz, a w szczególności:  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;  

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;  

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości, oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) rodzaje działań jakie należy podjąć w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów;  

5) obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

6) wymagania odnoście utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej;  

7) wyznaczenie obszarów polegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.  

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

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

sanitarno – higienicznego poprzez:  

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszym 

regulaminie;  
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2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych 

w zależności od ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub ilości gromadzonych odpadów;  

3) prowadzenie selektywnego zbierania:  

a) papieru i makulatury,  

b) metalu, tworzywa sztucznego, opakowania wielomateriałowego,  

d) szkła,  

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

g) odpadów zielonych,  

h) przeterminowanych leków i chemikalii,  

i) zużytych baterii i akumulatorów,  

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

l) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

m) zużytych opon,  

n) tekstyliów, w tym ubrań,  

4) właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia 

ścieków, zobowiązany jest zgłaszać ten fakt w Urzędzie Miasta Karpacza;  

5) na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 

podmiot uprawniony z nieruchomości; właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do 

odbioru odpadów swobodny dostęp do pojemników lub worków zgodnie z ustalonym harmonogramem;  

6) na obszarach zabudowy centrum miasta i wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez 

podmiot uprawniony z zabezpieczonych pomieszczeń lub przeznaczonych na ten cel ogrodzonych miejsc 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków; dysponujący lokalem mają obowiązek, przekazać 

podmiotowi uprawnionemu odpady zebrane selektywnie oraz zapewnić dostęp do pojemników lub worków 

zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

poprzez:  

1) niezwłoczne uprzątanie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także nieruchomości, 

w tym z podwórza, przejść, bram, itp.;  

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek, 

popiół lub inne materiały użyte do tych celów, należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyny ich 

użycia;  

3) odgarnięcie śniegu z jezdni, który spadł bezpośrednio z dachu nieruchomości, na skraj chodnika, w miejsce 

nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, przy zachowaniu środków ostrożności;  

4) usuwanie sopli lodu i śniegu z dachów, rynien i innych części nieruchomości, stwarzających zagrożenie dla 

przechodniów;  

5) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów, 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 zmieszanego ze środkami chemicznymi 

niedziałającymi 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 oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230 poz. 1960);  

6) usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków, itp., 

umieszczonych tam bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa miejscowego, jakim są 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;  
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7) utrzymanie czystości na obszarach nieruchomości leśnych;  

8) utrzymanie rowów melioracyjnych i odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności 

i wykoszenia;  

9) utrzymanie skarp, nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie 

wykoszonym;  

10) utrzymanie czystości na przystankach, przejściach, itp.;  

11) utrzymanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia;  

12) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości odpadów rozbiórkowych i budowlanych powstałych 

w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;  

13) pielęgnację i utrzymanie estetycznego wyglądu ogrodów jordanowskich, terenów zielonych, parków, 

kwietników, klombów, zarówno komunalnych jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;  

14) wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych wg potrzeb, 

nie rzadziej niż raz w roku;  

15) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, placach zabaw, targowiskach, itp., 

regulaminów korzystania z nich;  

16) umieszczanie w razie potrzeby plakatów, reklam, nekrologów, ogłoszeń na urządzeniach do tego celu 

przeznaczonych;  

17) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 poz. 2 );  

18) utrzymanie czystości na drogach i poza nimi w pasie szerokości 2 m od każdej linii rozgraniczających 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 260).  

§ 4. 1. Mycie samochodów poza myjniami i warsztatami dopuszcza się jedynie w miejscach 

o utwardzonym podłożu i pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub 

do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone pod 

warunkiem, że:  

1) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw;  

2) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska a powstające odpady będą gromadzone w urządzeniach do 

tego przeznaczonych i przekazywane do unieszkodliwienia zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.  

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, wymagania dotyczące rozmieszczania tych 

urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są we własnym zakresie do wyposażenia nieruchomości 

w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytworzonych 

odpadów oraz ilość osób z nich korzystających, oraz pojemników lub worków do selektywnej zbiórki 

odpadów.  

§ 6. 1. Urządzenia przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych, na terenie gminy 

to: znormalizowane zamykane pojemniki przenośne o pojemności: 110, 120, 240, 360, 1100 litrów lub worki 

o pojemności 120 l; kontenery na odpady komunalne o pojemności od 2,5 m³ do 7 m³; kosze uliczne 

o pojemności od 30 do 60 litrów; kontenery przeznaczone na odpady budowlane o pojemności od 2,5 do 7m3; 

na odpady pochodzące z selektywnej zbiórki stosuje się pojemniki o pojemności min. 110 l lub worki 

o pojemności 120 litrów.  

2. Pojemniki wskazane w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w art. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późn. zm.).  
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§ 7. 1. Właściciel nieruchomości, który zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązany jest do 

zbierania na terenie nieruchomości wskazanych poniżej odpadów komunalnych w następujący sposób:  

1) szkło w osobnych pojemnikach lub workach koloru zielonego albo w pojemnikach lub workach z napisem 

„szkło”;  

2) odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) – w pojemnikach lub workach koloru 

brązowego albo w workach koloru czarnego z napisem „bio”;  

3) odpady zmieszane – w pojemnikach lub workach koloru czarnego albo w pojemnikach lub workach 

z napisem „zmieszane”.  

2. Właściciel nieruchomości ma możliwość przekazywania do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, tzw. „gniazd”, zlokalizowanych na terenie Gminy, następujące rodzaje odpadów:  

1) do pojemników koloru niebieskiego – papier i opakowania wielomateriałowe;  

2) do pojemników koloru zielonego – szkło;  

3) do pojemników koloru żółtego oraz pojemników siatkowych – opakowania z tworzyw sztucznych i metali.  

3. Korzystanie z pojemników i worków do segregacji musi być zgodne z ich przeznaczeniem.  

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania we własnym zakresie pozostałych 

odpadów zebranych selektywnie, w tym w szczególności: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, opony, chemikalia, tekstylia, akumulatory i baterie do gminnego punktu zbierania odpadów 

komunalnych, zlokalizowanego przy ulicy Obrońców Pokoju 2a.  

§ 8. 1. Łączna pojemność minimalna pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości w oparciu o współczynnik nagromadzenia odpadów komunalnych na tydzień, powinna 

wynosić:  

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na każdego mieszkańca, co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l 

na każdą nieruchomość;  

2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków, przedszkoli i innych placówek oświatowych – co najmniej 3 l na 

każdego ucznia, dziecko, pracownika;  

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 30 l na każde 10 m² pow. użytkowej, jednak 

co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal, punkt;  

4) dla lokali i punktów handlowych –40 l na każde 10 m² pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na lokal, punkt;  

5) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 30 l na każde miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 l na lokal;  

6) dla punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l;  

7) dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów, itp. – co najmniej 20 l na miejsce noclegowe;  

8) dla ogrodów działkowych – co najmniej 60 l na każdą działkę w okresie od 01 marca do 31 października, 

a poza tym okresem – 5 l na każdą działkę;  

9) dla targowisk –15 l od punktu handlowego;  

10) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej, organów administracji samorządowej – co 

najmniej 10 l na każdego pracownika;  

11) dla cmentarzy – co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku;  

12) ilość i wielkość pojemników dla pozostałych podmiotów, w zależności od potrzeb.  

2. Dla właścicieli nieruchomości, na których w części zamieszkują, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, 

a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:  

1) do 5 osób włącznie - pojemnik o pojemności 110 – 120 l;  

2) od 6 do 10 osób włącznie – pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l;  
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3) gospodarstwo domowe liczące powyżej 10 osób ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki 

o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania zgodnie z ust. 1 pkt. 1;  

4) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 

mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę współczynnik nagromadzenia odpadów komunalnych 

zapisany w ust.1 pkt. 1.  

3. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, popiołu, gruzu 

budowlanego.  

4. Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników na odpady komunalne 

w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

5. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w granicach nieruchomości, w łatwo dostępnych 

miejscach zarówno dla użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób 

nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.  

6. W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania 

odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem, 

wjazdem na teren nieruchomości.  

7. Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp 

do pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

8. Właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymać miejsce ustawienia pojemników w czystości 

i porządku.  

9. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.  

10. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady roślinne powstałe w wyniku 

pielęgnacji zieleni oraz odpady kuchenne mogą zostać poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem 

dla własnego wykorzystania kompostu w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich.  

11. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się kompostownik, jest zobowiązany zgłosić ten fakt 

w Urzędzie Miasta Karpacz.  

§ 9. Zarządcy dróg o intensywnym ruchu pieszych oraz właściciele nieruchomości, na których znajdują się 

tereny lub obiekty służące do użytku publicznego takie jak: place zabaw, parkingi, itp., mają obowiązek 

ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy ulicznych na odpady o pojemności od 30 do 60 litrów w ilości 

zapewniającej czystość i porządek na danym terenie.  

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego . 

§ 10. 1. Odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości usuwane są nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, zgodnie z ustalonym harmonogramem.  

2. Szkło, zebrane w odpowiednich pojemnikach lub workach należy wystawić do odbioru zgodnie 

z ustalonym harmonogramem lub dostarczyć do zbiorczych punktów segregacji odpadów tzw. „gniazd”, 

zlokalizowanych na terenie Gminy.  

3. Odpady ulegające biodegradacji - w tym odpady zielone zebrane w odpowiednich pojemnikach lub 

workach należy wystawić do odbioru zgodnie z ustalonym harmonogramem jednak nie rzadziej niż raz na 

tydzień, w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałych miesiącach nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie.  

4. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywać się będzie w systemie akcyjnym 

dwa razy do roku zgodnie z ustalonym harmonogramem. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być 

również bezpłatnie przekazany do punktów sprzedaży sprzętu oraz do punktów serwisowych, na zasadach 

określonych przepisami odrębnymi. Informację o terminie odbioru odpadów podaje się do wiadomości 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.  
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5. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą w systemie akcyjnym dwa razy do roku z terenów 

nieruchomości zamieszkałych, zgodnie z ustalonym harmonogramem. Informację o terminie odbioru odpadów 

podaje się do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.  

6. Opony i chemikalia należy dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK), zlokalizowanego na terenie gminy.  

7. Tekstylia, w tym ubrania - należy dostarczać do PSZOK, zlokalizowanego na terenie gminy.  

8. Odpady budowlane poza placem budowy i odpady rozbiórkowe należy gromadzić w odpowiednich 

pojemnikach na odpady budowlane, a następnie przekazać uprawnionemu podmiotowi na podstawie odrębnej 

umowy, zawartej przez właściciela nieruchomości z podmiotem uprawnionym.  

9. Przeterminowane leki winny być oddane do wyznaczonych pojemników, zlokalizowanych w aptekach na 

terenie gminy.  

10. Zużyte baterie i akumulatory, inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do 

oznakowanych pojemników, zlokalizowanych na terenie gminy lub do PSZOK.  

11. Tworzywa sztuczne należy dostarczyć do zbiorczych punktów segregacji odpadów, tzw. „gniazd”, 

zlokalizowanych na terenie Gminy.  

12. Metale należy dostarczyć do zbiorczych punktów segregacji odpadów, tzw. „gniazd”, zlokalizowanych 

na terenie Gminy.  

§ 11. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane z częstotliwością 

zapewniającą nieprzepełnianie zbiornika bezodpływowego i wypływ tych nieczystości do ziemi i wód 

gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Wykonanie obowiązku określonego w ust. 

1 dokonywane może być jedynie na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, wydanym przez Burmistrza 

Karpacza. Zabrania się indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli 

nieruchomości, a także wprowadzania do wód lub ziemi ścieków, które nie spełniają wymagań określonych 

przepisami prawa. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uzyskania, przechowywania i okazania, na 

zasadach określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dowodów opróżniania 

i wywozu nieczystości ciekłych.  

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami. 

§ 12. Dążenie do ograniczenia składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji. 

Odpady zielone i ulegające biodegradacji zaleca się zagospodarować we własnym zakresie na potrzeby własne 

w  

kompostowniach przydomowych. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób 

określony w ust. 2 należy dokonać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, 

na której ma miejsce zagospodarowanie oraz na nieruchomościach sąsiednich.  

Rozdział 6. 

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

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

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby 

nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia dla osób trzecich, a także nie powodowały szkód 

i uciążliwości dla otoczenia.  

§ 14. Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli zwierząt domowych:  

1) osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi 

zwierzętami;  

2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich wydostawaniu się w sposób 

niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania;  

3) wyprowadzania psów na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne , psów dużych lub zachowujących się 

w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe;  
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4) usuwanie przez właścicieli lub ich opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

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

jezdniach, parkingach, terenach zielonych itp., przy czym nieczystości te umieszczane w szczelnych 

torbach mogą być wrzucane do pojemników na odpady komunalne;  

5) zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach 

nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej 

kontroli nad zachowaniem zwierzęcia;  

6) zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca dozwolone wyłącznie w przypadku niedużych psów i w miejscach 

nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej 

kontroli nad zachowaniem zwierzęcia;  

7) dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod warunkiem, że 

nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz;  

8) wyposażenie psa w obrożę z identyfikatorem umożliwiającym ustalenie właściciela psa.  

Rozdział 7. 

Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zajętych przez budownictwo 

wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, ogrody działkowe.  

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nie wymienionych w ust. 1, dopuszcza się 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:  

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.);  

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.  

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2 zobowiązani są 

przestrzegać zapisów § 3 niniejszego Regulaminu, a ponadto:  

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;  

2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie 

płaskim, tak aby 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, za pomocą środków dopuszczonych do obrotu handlowego;  

4) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości w taki 

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

sąsiednich.  

§ 16. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 

przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania odchodów pozostawionych przez te zwierzęta 

w miejscu postoju tych zwierząt.  

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. 

§ 17. 1. Obowiązkową deratyzacją objęty jest obszar całej Gminy.  

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być przeprowadzona w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na rok.  
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Rozdział 9. 

Postanowienia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.  

§ 19. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.    

Przewodnicząca Rady Miejskiej Karpacza: 

I. Seweryn 
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