
 

UCHWAŁA Nr XXIV/201/10 

RADY GMINY W TROSZYNIE 

z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn. 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 41 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 

142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 3, 4 i 6 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego: 

§ 1. Rada Gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn o treści 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VII/50/07 Rady Gminy w Troszynie z dnia 17 października 2007r. 

§ 3. Wykonanie postanowień uchwały powierza się Wójtowi Gminy Troszyn. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie: 

Czesław Brzeziński 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXIV/201/10 

Rady Gminy w Troszynie 

z dnia 26 marca 2010r. 

 

 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY TROSZYN 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 

1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Troszyn, a w szcze-

gólności: 

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

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na te-

renach nieruchomości oraz drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

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

chomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składo-

wania na składowiskach odpadów; 

5) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

7) wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w 

tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomo-

ściach; 

8) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania; 



§ 2. 

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

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

rządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.); 

2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część po-

wierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem 

związane lub część takich budynków; 

3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wie-

czystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytko-

waniu, a także inne podmioty władające nieruchomością na podstawie innego tytułu prawnego ma-

jące obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieru-

chomości, przy czym: 

 na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy 

robót budowlanych; 

 na terenie wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym przystanków komunikacyj-

nych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należą do 

przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej; 

 na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, a także zbieranie i pozbywa-

nie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych oraz utrzymanie tych 

urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, pozbywanie się błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości 

przyległych do drogi publicznej, uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanie-

czyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojaz-

dów na takim chodniku, należą do zarządu drogi; 

 na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy, do obo-

wiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczysz-

czeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samo-

chodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się odpadów zgromadzonych w urzą-

dzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w 

odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

4) najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli lokali mieszkal-

nych i użytkowych, którzy, w celu posiadania możliwości uzyskania indywidualnych zniżek w opła-

tach za selektywny odbiór odpadów, podpisali z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na 

odbiór odpadów; 

5) górnych stawkach opłat – należy przez to rozumieć górne stawki opłat ponoszonych przez właścicie-

li nieruchomości lub najemców/właścicieli lokali za usługi, podmiotów uprawnionych, w zakresie 

pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości cie-

kłych; 

6) stawkach opłat – należy rozumieć przez to wysokość opłat uiszczanych przez właściciela nierucho-

mości, podmiotowi uprawnionemu za odbiór odpadów komunalnych, przeliczonych na jedną za-

mieszkałą osobę w skali roku i miesiąca, których wysokość skalkulowana jest z uwzględnieniem: 

ilości wytwarzanych przez jedną osobę odpadów, kosztów ich odbioru, transportu, selekcji, odzy-

sku, recyklingu, kompostowania, składowania, spalania i innych form unieszkodliwiania odpadów, 

nie wyłączając kosztów budowy instalacji, urządzeń i obiektów, kosztów ich eksploatacji, zamknię-

cia, likwidacji, rekultywacji, monitoringu, dozorowania oraz ewentualnych odszkodowań wynikłych 

z faktu realizacji obiektu lub kosztów zabezpieczenia roszczeń; podmiot uprawniony zobowiązany 

jest do pomniejszania stawek opłat o wpływy uzyskiwane z opłat produktowych z wojewódzkiego 

funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wpływy uzyskane na mocy umów podpisanych 

z organizacjami odzysku, wpływy uzyskane ze sprzedaży niektórych surowców wtórnych oraz 

wpływy uzyskane od samorządu z tytułu dopłat do selektywnej zbiórki i odbioru; ilość odpadów wy-

twarzanych w przeciągu roku przez jedną osobę; 

7) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (dalej; KPGO)- należy rozumieć przez to dokument przyjęty 

przez Radę Ministrów zgodnie z treścią art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach 

(Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) i ogłoszony w Monitorze Polskim z 2006r. Nr 90, poz. 946. 



8) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na tere-

nie gminy Troszyn; 

9) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domo-

wych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w 

gospodarstwach domowych; 

10) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunal-

nych wymienionych w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje roz-

miary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych; 

11) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady kuchenne, odpady zielone, 

papier i makulaturę nieopakowaniową, opakowania z papieru i tektury, tekstylia, oraz część, z drew-

na, odpadów wielkogabarytowych i budowlanych, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni skła-

dających się na odpady komunalne; 

12) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających biodegradacji, powsta-

jących w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów zielonych; 

13) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy 

stalowej i opakowania z aluminium, wymienione w KPGO pośród 18 strumieni składających się na 

odpady komunalne; 

14) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i budów 

wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne; 

15) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu 

ustawy o odpadach, wymienioną w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komu-

nalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środ-

ków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po 

środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki; 

16) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; 

17) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

18) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach 

sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych 

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 

19) regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Troszyn”; 

20) sprzęcie (elektrycznym i elektronicznym) – należy przez to rozumieć zgodnie z ustawą o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1495) urządzenia, 

których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności 

pól elektromagnetycznych, oraz mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elek-

trycznego lub pól elektromagnetycznych i zaprojektowane do użytku przy napięciu elektrycznym 

nieprzekraczającym 1.000 V dla prądu zmiennego oraz 1.500V dla prądu stałego, zaliczone do grup 

sprzętu określonych w załączniku nr 1 do ustawy; 

21) miejscu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych należy przez to rozumieć zgodnie z art. 

9 ust 3 ustawy o odpadach instalację służącą do odzysku lub unieszkodliwiania, położoną najbliżej 

miejsca wytwarzania odpadów, na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone; 

22) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć gminne jednostkami organizacyjnymi lub 

podmioty posiadające wydane przez Wójta Gminy Troszyn, ważne zezwolenie na prowadzenie dzia-

łalności w zakresie: 

 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

 ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 



 prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzę-

cych i ich części; 

23) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami wielomieszkaniowymi i 

wielolokalowymi; 

24) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym wejściem, a 

także domy bliźniacze, szeregowe lub grupowe, w których każde mieszkanie ma swoje własne wej-

ście z poziomu gruntu; 

25) chowie zwierząt - rozumie się przez to wszystkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez 

względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania; 

26) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z czło-

wiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w 

charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy, koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki mor-

skie, ryby i żółwie hodowane w akwarium oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania 

w mieszkaniach w celach nie hodowlanych; 

27) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowla-

nych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce, kozy, kury, kaczki, gęsi, gołę-

bie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy, tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz 

inne zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

28) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które 

uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich wła-

ściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały; 

29) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, pod-

pisane z jednostką wywozową przez właścicieli nieruchomości. 

§ 3. 

Regulamin obowiązuje: 

1) wszystkich właścicieli, współwłaścicieli i innych posiadających tytuł do użytkowania nieruchomości oraz 

osoby przebywające czasowo na terenie gminy Troszyn 

2) wykonawców robót budowlanych na terenie budowy, 

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej, 

4) użytkowników lokali, nieruchomości, hoteli, obiektów turystycznych oraz obiektów przeznaczonych do 

celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych, 

5) osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie 

6) organizatorów imprez o charakterze publicznym. 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości  

i porządku na terenie nieruchomości  

oraz na terenach służących do użytku publicznego 

§ 4. 

Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie czystości i porządku oraz 

należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 

1. Gromadzenie w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości odpadów powstających w gospodar-

stwie domowym. 

2. Wyposażenie miejsc do gromadzenia odpadów w odpowiednie pojemniki i urządzenia przystosowane 

do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne oraz utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym i 

sanitarnym. 

3. Zapewnienie dostępu do miejsc gromadzenia odpadów podmiotom upoważnionym do odbioru odpa-

dów komunalnych. 

4. Udokumentowanie zgodnego z przepisami sposobu usuwania odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych przez zawarcie umowy z podmiotami posiadające stosowne zezwolenia (art. 6 ust. 1 ustawy z 



dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 

2008 ze zm.); 

5. Prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów w miejscach, gdzie znajdują się urządzania do se-

lektywnej zbiórki odpadów. 

6. Usuwanie odpadów wielkogabarytowych poprzez wystawienie ich w miejscach zbiórki odpadów ko-

munalnych w terminach ustalonych w harmonogramie odbioru odpadów wielkogabarytowych. 

7. Usuwanie, powstających w gospodarstwie domowym odpadów niebezpiecznych poprzez wystawienie 

ich w miejscach zbiórki odpadów komunalnych w terminach ustalonych w harmonogramie wywozu 

odpadów niebezpiecznych, dostarczanie ich do Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych. 

8. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy 

nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania okre-

ślone w przepisach odrębnych. Przyłączenie do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieru-

chomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków. 

11. Usuwanie z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych. 

12. Niezwłoczne usuwanie śniegu i lodu oraz błota i zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nale-

żących do nich nieruchomości oraz posypanie piaskiem chodnika. 

13. Niezwłoczne usunięcie śniegu, sopli lodu i nawisów śniegu z dachów budynków, stanowiących zagro-

żenie dla przechodniów. 

14. Likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnież-

nych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi niedziałającymi szkodliwie na tereny 

zieleni oraz drzewa. 

15. Dbanie o ład i estetykę na terenie nieruchomości. 

16. Utrzymanie zieleńców, skwerów na terenie nieruchomości w należytym porządku. 

17. Usuwanie (wykaszanie) na terenie nieruchomości chwastów i innych uciążliwych dla otoczenia roślin. 

18. Usuwania drzew lub ich części oraz krzewów na terenie nieruchomości, które zagrażają bezpieczeń-

stwu ludzi, mienia i ruch drogowego. 

19. Likwidacji źródeł nieprzyjemnych odorów, much i innych tego typu uciążliwości na terenie nierucho-

mości. 

20. Utrzymywanie ogrodzenia terenów budowy we właściwym stanie technicznym, zabezpieczenie tere-

nów przyległych przed zanieczyszczeniami i bieżące usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów po 

remontach. 

21. Oznakowanie posesji przez umieszczenie numeru porządkowego domu w miejscu widocznym z drogi. 

22. Utrzymywanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczenia. 

23. Utrzymywanie rowów odwadniających przy drogach i torach w stanie drożności i wykoszenia. 

24. Utrzymywanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami i wia-

duktami, itp. 

25. Utrzymywanie w stanie wolnym od zaśmiecenia wód powierzchniowych i ich najbliższego otoczenia. 

26. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami powinno odbywać się na terenie nieruchomości pod 

warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w spo-

sób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w 

szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 

ziemi. 

27. Doraźne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi (wymiana kół, świec 

zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów), mogą odbywać się na terenie nieruchomości tylko wte-

dy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w 

sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach. 

28. Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. 



29. Oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy. 

30. Gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miej-

scach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 

2000r. Nr 81, poz. 991 ze zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym odpowiednimi płytami i 

w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepi-

sami okres. 

31. Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budow-

lanych, powstałych w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków. 

32. Umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych. 

33. Selektywne zbieranie odpadów innych niż komunalne, powstających na terenie nieruchomości w wy-

niku prowadzenia działalności gospodarczej, np. medycznych, weterynaryjnych, i postępowanie z nimi 

zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. 

Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 

24. Zgłaszanie do Urzędu Gminy faktu zauważenia bezdomnego psa lub zwierzęcia podejrzanego o wście-

kliznę. 

§ 5. 

Jeżeli na nieruchomości powstają odpady komunalne w wyniku innej działalności np. usługi, handel, biura, 

obiekty użyteczności publicznej, produkcyjne, itp. to właściciel nieruchomości jest zobowiązany podpisać 

umowę na odbiór tych odpadów oraz wyposażyć ją w urządzenia do zbiórki odpadów na własny koszt. 

§ 6. 

Na terenie gminy Troszyn, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się: 

1. spalania w ogniskach i paleniskach domowych odpadów komunalnych i innych odpadów a w szcze-

gólności: tworzyw sztucznych, opon samochodowych, zużytej odzieży i obuwia, zaolejonych szmat i 

itp.; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych; 

2. wypalania traw; 

3. dopuszcza się spalanie przez właścicieli na terenie nieruchomości niektórych odpadów biodegrado-

walnych takich jak: liści, suchych pozostałości po roślinach i itp. w sposób zapewniający nieuciążliwość 

dla sąsiadów; 

4. stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu; 

5. wprowadzania do zbiorników bezodpływowych i kanalizacji sanitarnej ścieków o innych parametrach 

niż komunalne, a w szczególności: odcieków z gnojowników, kompostowni, silosów, gnojowicy, ole-

jów, substancji ropopochodnych itp. 

6. wylewania zawartości zbiorników bezodpływowych (szamb) na powierzchnię ziemi i do wód po-

wierzchniowych, 

7. indywidualnego wywożenia odpadów komunalnych oraz indywidualnego opróżniania zbiorników bez-

odpływowych, przez osoby nie posiadające stosownych pozwoleń, 

8. wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych np. w lasach, 

rowach, na terenach otwartych, wokół pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, 

9. zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt; 

10. umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych, gastronomicznych, usługowych itp. w po-

jemnikach na odpady komunalne przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych w poszczególnych 

miejscowościach Gminy. 

11. umieszczanie ogłoszeń, reklam, afiszy itp. na drzewach, słupach, elewacjach budynków i innych miej-

scach do tego nie przeznaczonych, 

12. wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych 

oraz wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów, itp.; 

13. zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpa-

dów lub materiałów budowlanych; na zajęcie pasa drogowego wymagana jest zgoda zarządcy drogi i 



pobierana jest za to opłata zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz.U. 2007r. Nr 19, poz. 115. z późn. zm.); 

14. dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). 

Rozdział III 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń  

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

i gromadzenia nieczystości ciekłych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych 

§ 7. 

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez wyposażenie nieru-

chomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania 

się odpadów z nieruchomości z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad. 

§ 8. 

Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie wiel-

kości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki 

sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; 

podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkań-

ców. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć następujące wskaźniki wytwarzania 

ścieków: 

1) mieszkańcy - 3,0m3/osobę/miesiąc, 

2) pralnie usługowe – 17,0dm3/kg bielizny/dobę, 

3) bary, restauracje, jadłodajnie – 3m3/miejsce/miesiąc, 

4) sklepy spożywcze – 2,0m3/zatrudnionego/miesiąc, 

5) pozostałe sklepy – 0,9m3/zatrudnionego/miesiąc, 

6) apteki – 3,0m3/zatrudnionego/miesiąc, 

7) przychodnie lekarskie – 0,5m3/zatrudnionego/miesiąc, 

8) zakłady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5m3/zatrudnionego/miesiąc, 

9) pozostałe zakłady usługowe - 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc, 

10) zakłady produkcyjne: 

 bez natrysków - 0,45m3/zatrudnionego/miesiąc, 

 z natryskami – 1,5m3/zatrudnionego/miesiąc; 

§ 9. 

Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

1. kosze uliczne o pojemności od 5 do 50 l; 

2. pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l; 

3. worki; 

4. pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki; 

5. kontenery przeznaczone na odpady budowlane; 

§ 10. 

Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kon-

tenerach o minimalnej pojemności uwzględniając normę, że mieszkaniec wsi na terenie gminy rocznie zbie-

ra do pojemnika odpady o masie około 213kg. Przy dwutygodniowym cyklu wywozu, potrzebuje on 45 L 

pojemności pojemnika na odpady. 

§ 11. 



Prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zobowiązani są dostosować pojem-

ność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając następujące normatywy dostosowane 

do dwutygodniowego cyklu odbioru odpadów komunalnych na terenach wsi: 

a) dla szkół wszelkiego typu – 3 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, 

b) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika, 

c) dla lokali handlowych -50 l na każde 10m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojem-

ności 120 l na lokal, 

d) dla punktów handlowych poza lokalem -50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden po-

jemnik o pojemności 120 l na każdy punkt, 

e) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 

ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 L; 

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

socjalnych-pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników; 

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

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

Na osoby prowadzące działalność gospodarczą nakłada się również obowiązek selektywnej zbiórki odpa-

dów komunalnych. 

Rozdział IV 

Zasady zbierania odpadów komunalnych  

z nieruchomości oraz z terenów do użytku publicznego 

§ 12. 

Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia służące do gromadzenia odpadów ko-

munalnych poprzez zakup takich urządzeń, wydzierżawienie od firmy przewozowej lub w inny sposób usta-

lony w drodze umowy z firmą przewozową lub innym podmiotem. 

1. Odpady komunalne winny być gromadzone w pojemnikach przystosowanych do opróżniania przez 

pojazdy specjalistyczne, widocznie oznakowanych znakiem firmowym firmy wywozowej. 

2. Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych, właści-

ciel nieruchomości zleca ustawienie dodatkowych pojemników. Zgłoszenia dokonuje się do firmy wy-

wozowej. 

3. Obowiązki określone w ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na drogach 

publicznych, przystankach komunikacyjnych, oraz innych terenach użytku publicznego. 

4. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, która polega 

na segregowaniu „u źródła” wytwarzanych odpadów na poszczególne frakcje: 

 odpady suche – odpady opakowaniowe w tym m.in.: opakowania szklane, PET-y, folie, plastiki, pa-

pier, tekturę, kartony po napojach, tekstylia, drewno, metal, gumy (w tym opony); 

 odpady mokre – zmieszane inne odpady komunalne; 

 odpady wielkogabarytowe; 

 odpady niebezpieczne; 

 odpady z remontów. 

6. Do selektywnego zbioru odpadów stosuje się odpowiednio oznaczone i utrzymane w odpowiedniej 

kolorystyce pojemniki i worki. 

7. Posegregowane odpady będą odbierane z terenu nieruchomości przez upoważnione firmy wywozowe. 

8. Urządzenia do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych, zarówno 

dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie od-

bierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

nieruchomości lub osób trzecich. 



Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22 i 

§ 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690); 

Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, do-

brym stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać 

podmiot uprawniony. 

9. Odpady komunalne odbierane z terenu gminy Troszyn winny być poddane odzyskowi lub unieszkodli-

wianiu w miejscach zgodnych z art. 9 ust. 3 ustawy o odpadach (tzn. w instalacjach spełniających wy-

magania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Środowiska, lub w miejscach najbliżej położonych miejsca ich wy-

tworzenia) 

10. Odpady wielkogabarytowe i odpady z remontów powinny być zbierane w określonych punktach na 

terenie gminy w miejscu gromadzenia odpadów raz na pół roku w terminie ustalonym z przedsiębior-

stwem wywozowym. 

10. Odpady niebezpieczne winny być gromadzone w specjalnie do tego celu przygotowanych Gminnych 

Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych raz na pół roku w terminie ustalonym z przedsiębior-

stwem wywozowym. 

11. Zużyte baterie i zużyte akumulatory przenośne należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i 

przekazywać je do specjalnie do tego przygotowanych Gminnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebez-

piecznych, systematycznie opróżnianych przez wyspecjalizowane w ich utylizacji firmy wywozowe. 

12. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych organizuje gmina lub wskazany podmiot, z którym 

Gmina zawrze umowę. 

13. Z odpadami zawierającymi azbest należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14. Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiązany do: 

 Zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości toalet oraz pojemników na odpady, 

 Utrzymania czystości i porządku podczas imprezy, 

 Niezwłocznego oczyszczenia i sprzątnięcia terenu, na którym organizowana była impreza oraz 

uprzątniecie terenu przyległego, jeżeli można ustalić, że zanieczyszczenia powstały w związku z tą 

imprezą, 

 Pozbycia się odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

15. Przedsiębiorcy, posiadający stosowne zezwolenia Wójta Gminy na odbiór odpadów zobowiązani są 

do: 

 dokonywania odbioru i transportu odpadów pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do 

przewożenia odpadów w sposób zabezpieczający przed rozsypywaniem, wylewaniem, pyleniem itp. 

oraz czytelnie oznakowanymi przez umieszczenie na nich nazwy firmy., 

 utrzymywania pojazdów w należytym stanie technicznym i sanitarno higienicznym, 

 usunięcia zanieczyszczeń powstałych w trakcie dokonywania odbioru lub załadunku odpadów, 

 wystawiania dokumentów poświadczających wykonanie usługi - dowodu zapłaty, 

 prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców Gminy Troszyn 

Rozdział V 

Zasady rozliczania usług w zakresie odbioru odpadów i nieczystości 

§ 13. 

1. Właściciele nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy zobowiązani są do zawarcia umowy z 

upoważnioną firmą wywozową na systematyczny wywóz odpadów z posesji oraz opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych. 

2. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gospodarczą lub instytucję zobowiązani są do 

podania upoważnionemu przedstawicielowi podmiotu uprawnionego informacji umożliwiających, 

zgodne z zasadami podanymi w § 12 niniejszego regulaminu, obliczenie zapotrzebowania na pojemniki 

i przygotowanie treści umowy; 



3. Jeżeli prowadzący działalność gospodarczą zamieszkuje na terenie tej samej nieruchomości, zobowią-

zany jest zawrzeć 2 odrębne umowy na wywóz odpadów komunalnych. 

4. Gmina będzie prowadziła ewidencję zawartych umów, prowadziła kontrolę i nadzór w tym zakresie. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przechowywać przez okres minimum 12 miesięcy i okazy-

wać na każde wezwania organów gminnych umów na wywóz odpadów i nieczystości oraz dowodów 

ich systematycznego usuwania z terenu nieruchomości. 

6. W przypadku zmiany właściciela nieruchomości dotychczasowy właściciel jest zobowiązany o powyż-

szym powiadomić podmiot prowadzący zbiórkę odpadów i wywóz nieczystości. 

7. Firmy wywozowe przedstawiają gminie szczegółowe zestawienia ilości i charakterystyki wywożonych z 

terenu gminy odpadów. 

8. Częstotliwość wywozu odpadów i nieczystości powinna gwarantować zachowanie na terenie nieru-

chomości właściwego stanu sanitarno - higienicznego i nie może prowadzić do zalegania odpadów i 

przepełnienia zbiorników. 

9. Obowiązek wywozu odpadów i nieczystości z nieruchomości właścicieli, którzy nie zawarli stosownej 

umowy z firmą wywozową przejmuje gmina w drodze stosownej decyzji administracyjnej. 

Decyzję z urzędu wydaje Wójt Gminy, w której ustala: 

 obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bez-

odpływowych, 

 wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem górnych stawek opłat określonych w drodze uchwały 

przez Radę Gminy, 

 terminy uiszczenia opłat, 

 sposób i terminy udostępnienia urządzeń lub zbiorników w celu ich opróżnienia. 

Decyzja wydawana jest na okres 1 roku. 

Decyzja ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel 

nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty obowiązywania decyzji, 

umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy 

obowiązującej decyzji. 

10. Górna stawka opłat za odbieranie odpadów zgromadzonych na terenie nieruchomości pobierana przez 

upoważnione firmy wywozowe jest określona w stosownej uchwale Rady Gminy. 

Rozdział VI 

Maksymalny poziom odpadów komunalnych  

ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania  

na składowiskach odpadów 

§ 14. 

1. Ustala się maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do 

składowania na składowiskach odpadów: 

 do dnia 31 grudnia 2010r. – do nie więcej niż 75%, 

 do dnia 31 grudnia 2013r. – do nie więcej niż 50%, 

 do dnia 31 grudnia 2020r.- do nie więcej niż 35%, 

wagowo w stosunku do całkowitej masy tych odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 

1995 roku. 

2. Powyższy obowiązek realizują przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na odbiór odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości. 

Rozdział VII 

Inne wymagania wynikające  

z gminnego planu gospodarki odpadami 

§ 15. 



1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione podlegają 

unieszkodliwianiu w instalacjach do odzysku i unieszkodliwiania odpadów wskazanych w Gminnym 

Programie Gospodarki Odpadami, zgodnym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych należy odtransportować do stacji zlewnej 

właściwej dla Gminy Troszyn. 

3. Gmina zapewnia objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

komunalnych. 

Rozdział VIII 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

oraz wymagania dotyczące utrzymywania  

zwierząt gospodarskich na terenie gminy 

§ 16. 

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

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

czyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za 

zachowanie tych zwierząt. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczegól-

ności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

3. Za wszystkie szkody wyrządzone przez zwierzę odpowiada jego właściciel. 

§ 17. 

Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy, należy: 

1) stały i skuteczny dozór, 

2) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczo-

nych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, ko-

rzystających z pomocy psów przewodników, 

3) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec; 

4) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego 

przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kon-

troli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

5) \zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miej-

sce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i 

wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

6) 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.; postanowienie to nie dotyczy osób niewido-

mych, korzystających z psów przewodników, 

7) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; 

8) uzyskanie zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na utrzymywanie psa rasy uznawanej za 

agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 

kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz.U. Nr 77, poz. 687). 

9) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. 

o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2004r. Nr 69, poz. 625), 

która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie 

władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, straży miejskiej zaświadczenia o przeprowadzonym 

szczepieniu. 

§ 18. 

1) Psy biegające bez nadzoru będą traktowane jako bezpańskie, wyłapywane i przekazywane do schroniska 

dla zwierząt przez podmioty uprawnione. 



2) W przypadku ustalenia posiadacza zwierzęcia, które zostało schwytane w trakcie akcji wyłapywania bez-

pańskich psów, koszty jego pobytu w schronisku i wymagalnych zabiegów weterynaryjnych ponosić 

będzie jego posiadacz. 

3) Wyłapane i umieszczone w schronisku zwierzęta będą przekazane ich właścicielom po uiszczeniu wszel-

kich opłat, łącznie z opłatami karnymi i sankcyjnymi. 

4) Psy zabłąkane i inne zwierzęta przetrzymywane w przygodnym domostwie przez okres jednego tygodnia 

będą uznawane za zwierzęta z tego gospodarstwa. 

5) Posiadacze zwierząt o objawach wzbudzających podejrzenie zachorowania na chorobę zakaźną zobowią-

zani są niezwłocznie zawiadomić służby weterynaryjne. 

§ 19. 

1) Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza budownictwa jed-

norodzinnego, wielorodzinnego i skoncentrowanego. 

2) Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospo-

darskich pod następującymi warunkami: 

 posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), 

 wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone 

do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona, 

 utrzymywać należyte warunki sanitarne i zootechniczne, 

 uzyskać zgodę właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

3) Zwierzęta gospodarskie, powinny być trzymane w pomieszczeniach na ten cel przeznaczonych i odpo-

wiednio dostosowanych. 

4) Utrzymywanie zwierząt gospodarskich nie może powodować uciążliwości związanych z emisją hałasu, 

odorów, oraz z zagrożeniem sanitarnym gryzoniami i owadami dla osób zamieszkujących nieruchomo-

ści sąsiednie. 

5) Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego przepędzania ich przez 

drogi publiczne oraz usuwania odchodów w przypadku zanieczyszczenia miejsc publicznych. 

6) Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są 

przestrzegać zapisów § 3 niniejszego regulaminu, a ponadto: 

 przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

 gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla 

ścieków; 

 składować obornik w odległości co najmniej 10m od linii rozgraniczającej drogi publicznej, na terenie 

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

 przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do 

roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony; 

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

taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieru-

chomości sąsiednich. 

7) Powyższe postanowienia dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwie-

rząt domowych. 

§ 20. 

Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała w sprawie 

wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Troszyn oraz dalszego postępowania z nimi. 

§ 21. 

1) Padłe zwierzęta muszą być niezwłocznie usunięte z nieruchomości i przekazane do punktu gromadzenia 

zwłok zwierzęcych lub zakładu utylizacji z zachowaniem należytych wymogów sanitarnych. 



2) Usunięcie padłych zwierząt należy do właściciela, a w przypadku braku właściciela do obowiązków gmi-

ny. 

Rozdział IX 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji  

oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 22. 

1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na 

terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może 

być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

2) Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Wójt Gminy w uzgodnieniu z Państwowym 

Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie. 

3) W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Wójt Gminy w uzgodnie-

niu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej 

deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia. 

4) Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości. 

Rozdział X 

Postanowienia końcowe 

§ 23. 

1) Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu, sprawuje Wójt Gminy Tro-

szyn. 

2) Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie podlega karze grzywny w oparciu 

o art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz U. z 

2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy w Troszynie: 

Czesław Brzeziński 

 

 

 

 


