
UCHWAŁA NR XIV.216.2016
RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU

z dnia 13 września 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie, Rada Miejska
w Tłuszczu uchwala co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc Uchwała NR XIII.186.2016 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tłuszcz.

§ 3.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

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

 

Przewodniczący Rady

Krzysztof Jan Gajcy

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 8237
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Rozdział I 
     

Wymagania w zakresie utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie nieruchomo ści 
 

§ 1. 
1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Tłuszcz mają obowiązek 

utrzymania czystości i porządku. 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w taką 

liczbę urządzeń służących do zbierania odpadów komunalnych, która zapewni  
nie przepełnianie tych pojemników oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zebrane odpady komunalne należy 
umieszczać w pojemnikach lub workach do tego celu przeznaczonych w sposób 
określony w Regulaminie zachowując czystość i porządek wokół nich. Pojemniki 
sanitarne należy dezynfekować co najmniej dwa razy w roku. 

3. Odpady komunalne zmieszane winny być gromadzone w zamykanych i szczelnych 
pojemnikach, kontenerach lub workach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych,  
o pojemności określonej w Regulaminie. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych 
przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza 
Tłuszcza z częstotliwością określoną w Regulaminie. 

5. Kosze na odpady ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych 
oraz innych terenach użytku publicznego powinny być rozstawione w sposób                    
i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości w miejscach publicznych. 

 
§ 2. 

1. Na terenie Gminy Tłuszcz wprowadza się zasadę segregacji odpadów komunalnych 
przez wytwórców odpadów i właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące 
frakcje: 

1) papier, 
2) metal, 
3) tworzywo sztuczne, 
4) szkło, 
5) opakowania wielomateriałowe  
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji,  
7) popiół 
8) przeterminowane leki i chemikalia, 
9) zużyte baterie i akumulatory, 
10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
12) zużyte opony, 
13)  odpady zielone, 
14)  odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne w tym odpady 
zielone, należy gromadzić oddzielnie i przekazywać przedsiębiorcy świadczącemu 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z ustalonym 
harmonogramem lub oddać ww. odpady do punktu selektywnego gromadzenia 
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odpadów. Odpady te mogą być również kompostowane we własnym zakresie            
w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. 

3. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia  
lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej. 

 
§ 3. 

Odpady wymienione w § 2 ust. 1 mogą być przekazywane do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonującego na terenie gminy Tłuszcz, w przypadku 
gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru odpadów. 

 
§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z chodników zlokalizowanych wzdłuż drogi publicznej bezpośrednio 
przylegających do granicy własnej nieruchomości. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne 
zanieczyszczenia winny być gromadzone na skraju chodnika od strony jezdni  
z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji w sposób nie zagrażający 
istniejącej zieleni. 

2. Zakazuje się wyrzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika  
na jezdnię. 

 
§ 5. 

1. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami: 
1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego tylko pod 

warunkiem, że 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. 

2. Dopuszcza się wykonywanie drobnych napraw w tym: wymiana kół, świec 
zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych 
poza warsztatami samochodowymi i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla 
sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami. 
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Rozdział II 
 
Rodzaje i minimalna pojemno ść urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomo ści oraz na drogach publicznych 

          
§ 6. 

Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 
zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.  
1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Tłuszcz stosuje się następujące 

urządzenia: 
1) pojemniki na odpady o pojemności od 110l do 1100l, 
2) worki o pojemności od 60l do 120l, 
3) kontenery o pojemności od 1,1 m3 do 7m3, 
4) kosze uliczne o pojemności od 30l do 70l. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na terenie budownictwa jednorodzinnego 
i wielorodzinnego stosuje się pojemniki lub worki o pojemności określonej w ust. 1 z logo  
Gminy Tłuszcz oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

3. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na nieruchomościach z uwzględnieniem następujących norm: 
1) dla budynków mieszkalnych, letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność 

pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów na terenie nieruchomości winna 
być proporcjonalna do ilości wytwarzanych odpadów: 
a) dla niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) co najmniej jeden 

pojemnik 110 litrów na każdą nieruchomość; uwzględniając normę 30l na jednego 
mieszkańca na tydzień; 

b) dla segregowanych odpadów komunalnych co najmniej jeden worek na każdy 
rodzaj odpadu o pojemności minimum 60 litrów na każdą nieruchomość;  

c) dla odpadów niebezpiecznych co najmniej jeden worek o pojemności minimum  
60 litrów na każdą nieruchomość; 

2) dla szkół, przedszkoli i żłobków 3 litry na każdego ucznia i pracownika na tydzień; 
3) dla lokali handlowych 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak  

co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na lokal;  
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak  

co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na każdy punkt; 
5) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne na tydzień;  
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 litrów;  
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu  

do pomieszczeń biurowych i socjalnych co najmniej jeden pojemnik 110 litrów  
na każdych 10 pracowników. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 6 – Poz. 8237



6 
 

Rozdział III 
 
Częstotliwo ść i sposób pozbywania si ę odpadów komunalnych i nieczysto ści ciekłych 
z terenu nieruchomo ści oraz terenów przeznaczonych do u żytku publicznego 

 
§ 7. 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
 z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
 i porządku na nieruchomości.  

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 
poprzez ich umieszczenie w pojemnikach lub workach określonych w § 8, a następnie 
odebranie ich przez przedsiębiorcę. 

3. W celu zapewnienia właściwego stanu sanitarno-higienicznego, częstotliwość odbierania 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji  
z nieruchomości wynosi: 
1) dla zabudowy jednorodzinnej oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie miejskim w każdym 
czasie kiedy zaistnieje taka konieczność, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa 
tygodnie w okresie od kwietnia do października, a w pozostałych miesiącach  
nie rzadziej  niż raz na trzy tygodnie; 

2) dla zabudowy wielolokalowej na terenie miejskim w każdym czasie kiedy zaistnieje 
taka konieczność, jednakże  nie rzadziej niż raz na tydzień;  

3) dla zabudowy jednorodzinnej i wielolokalowej oraz domków letniskowych lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe znajdującej się 
na terenach pozostałych - w każdym czasie kiedy zaistnieje taka konieczność, 
jednakże nie rzadziej niż raz na trzy tygodnie,  

4)  dla obiektów użyteczności publicznej i z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego - w każdym czasie kiedy zaistnieje taka konieczność, jednakże  
nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

5) dla obiektów, na których prowadzona jest działalność powodująca powstawanie 
odpadów komunalnych: 

a) przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym - w każdym czasie  
kiedy zaistnieje taka konieczność, jednakże nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) przy pozostałej działalności - w każdym czasie kiedy zaistnieje taka 
konieczność, jednakże nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

4. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych zmieszanych, mogą 
być używane worki foliowe w kolorze czarnym,  które mieszkańcy zapewnią we własnym 
zakresie.  

5. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się segregowanych odpadów, takich jak: 
papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe, popiół i odpady 
niebezpieczne co najmniej 1 raz  w miesiącu. 

 
§ 8. 

Do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się: 
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej - worki w następujących kolorach: 

a) zielony - z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, 
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b) żółty - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale, papier i tekturę, 
opakowania wielomateriałowe, 

c) szary - z przeznaczeniem na popiół, 
2) w zabudowie wielolokalowej można stosować pojemniki odpowiednio oznaczone 

 od strony frontowej napisem określającym ich przeznaczenie: 
a) „ segregowane suche”- pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
segregowanych z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i tektury, opakowań 
wielomateriałowych, 

b) „szkło opakowaniowe”- pojemniki przeznaczone na szkło białe i kolorowe, 
c) „biodegradowalne”- pojemniki z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne: 
trawy, liście, drobne gałęzie, obierki, owoce, warzywa i wszystkie inne odpady, 
które ulegają biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

d) „odpady niebezpieczne” - pojemniki przeznaczone na odpady niebezpieczne      
w tym: detergenty, żrące środki czystości do łazienek i kuchni oraz ich 
opakowania, rozpuszczalniki i ich opakowania, wywabiacze plam i wybielacze, 
opakowania dezodorantów, stare farby, lakiery, środki impregnujące i puszki  
po nich, chemiczne środki ochrony roślin do zwalczania chwastów, grzybów, 
owadów i gryzoni, skażone opatrunki, chemikalia fotograficzne, termometry, 
żarówki rtęciowe, halogenowe i neonówki, itp. 

 
§ 9. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
1) zapewnienia pracownikom jednostki wywozowej dostępu do pojemników w terminach 

określonych w harmonogramie, w sposób umożliwiający opróżnianie pojemników  
bez narażenia na szkodę ludzi, budynków bądź pojazdów;  

2) wystawianie pojemników przed teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym 
swobodny do nich dojazd, przy krawędzi jezdni lub przy altanie śmietnikowej  
w terminach określonych harmonogramem do godziny 7:00 rano. 

2. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą 
odbierane od właściciela nieruchomości co najmniej 2 razy w roku po wystawieniu ich 
przed nieruchomość, w terminie wyznaczonym w harmonogramie. Właściciel może  
je również dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
za okazaniem dowodu potwierdzającego tożsamość. Właściciel dostarcza odpady  
do punktu selektywnej zbiórki we własnym zakresie i na własny koszt. Zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny można również przekazywać do punktów sprzedaży sprzętu 
zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

3. Odpady zielone będą odbierane od właścicieli nieruchomości w okresie od 1 kwietnia  
do 31 października w terminach wyznaczonych harmonogramem. Odpady te mogą być 
również kompostowane we własnym zakresie w sposób nie powodujący uciążliwości dla 
otoczenia.  

4. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 
pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych 
wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane 
uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane 
zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji będą 
odbierane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na zgłoszenie. 
Właściciel nieruchomości może raz do roku zamówić pojemnik o pojemności 1,1 m³  
na odpady remontowo-budowlane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, należy gromadzić  
w odpowiednich pojemnikach lub kontenerach przeznaczonych na tego typu odpady,  
w sposób nie powodujący ich pylenia. 

5. Właściciele nieruchomości obowiązani są do wydzielania ze strumienia odpadów 
komunalnych w każdym czasie kiedy zajdzie taka konieczność, poprzez: 
1) przekazywanie przeterminowanych leków do punktów zbiórki zlokalizowanych  

w wyznaczonych aptekach lub przekazywanie ich do punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych; 

2) przekazywanie zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe  
i samochodowe do punktów zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych placówkach 
handlowych, placówkach oświatowych, miejscach użyteczności publicznej lub 
przekazywanie ich do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) przekazywanie odpadów powstających w gospodarstwach domowych tj.: chemikalia, 
rozpuszczalniki, świetlówki, opakowania po środkach ochrony roślin itp. do punku 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) zagospodarowanie odpadów zawierających azbest zgodnie z „Programem usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tłuszcz” 
 

§ 10. 
1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna 

wynikać ze zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może 
dopuszczać do przepełniania zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych  
z terenu nieruchomości co najmniej raz na rok, z zastrzeżeniem ust. 1. 

 
 

Rozdział IV 
 

Inne wymagania wynikaj ące z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  
dla Mazowsza 

 
 § 11. 

Gospodarka odpadami w województwie, funkcjonuje w oparciu o regiony gospodarki 
odpadami komunalnymi (RGOK). Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone  
i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-
biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zagospodarowywane 
wyłącznie w ramach danego regionu. 

 
§ 12. 

Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu 
gospodarki odpadami, określa Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
(RIPOK) oraz instalacje zastępcze do obsługi regionu. Podmioty odbierające odpady 
komunalne zobowiązane są do stosowania przyjętego w uchwale podziału. 
 

§ 13. 
1. Odpady komunalne zmieszane i bioodpady oraz pozostałości z sortowania  

i pozostałości po procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania przeznaczone  
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do składowania, musza być kierowane w pierwszej kolejności do  instalacji 
posiadających status RIPOK, położonych najbliżej miejsca wytwarzania odpadów. 

2. W przypadku braku wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane 
do instalacji, przetwarzającej dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi 
regionu. 

3. Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie, tylko  
w sytuacji awarii RIPOK lub innej sytuacji uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim 
przypadku, odpady powinny zostać przekazane do instalacji wskazanej jako zastępcza 
na wypadek awarii, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 
§ 14. 

Odpady selektywnie zebrane, powinny trafić zgodnie z zasadą bliskości do instalacji 
regionalnych, które maja możliwość ich właściwego zagospodarowania lub w przypadku 
braku takiej możliwości , mogą one być kierowane do innych instalacji przetwarzających 
poszczególne frakcje odpadów selektywnie zebranych. 

 
§ 15. 

Wszystkie zmieszane odpady komunalne (20 03 01) powinny być kierowane do instalacji 
termicznego lub mechaniczno – biologicznego przetwarzania, a w przypadku ich braku  
do instalacji do zastępczej obsługi regionu, zapewniającej przetworzenie odpadów. 
Przekazanie zmieszanych odpadów komunalnych do unieszkodliwienia na składowisku jest 
możliwe tylko i wyłącznie w przypadku braku możliwości zagospodarowania odpadów  
w instalacjach regionalnych i zastępczych wyznaczonych dla regionu, zapewniających 
odpowiednie przetworzenie odpadów.   
 

§ 16. 
1. Zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami, a w szczególności z załącznikiem  

nr 9 pt. "Program zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie mazowieckim", 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Tłuszcz winno opierać się  
na następującej hierarchii postępowania z odpadami: 
1) zapobieganiu powstawaniu odpadów; 
2) przygotowaniu do ponownego użycia; 
3) recyklingu odpadów; 
4) innym niż recykling odzysku odpadów; 
5) składowaniu. 

2. Zgodnie z hierarchią, o której mowa w ust. 1 powyżej, składowanie odpadów komunalnych 
jest najmniej pożądaną metodą gospodarowania odpadami i udział tej metody  
w zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Tłuszcz będzie malał  
w kolejnych latach. Począwszy od roku 2023 składowaniu podlegać będą jedynie odpady 
„bezużyteczne”, które z różnych powodów (np. cechy fizykochemiczne, wartości 
energetyczne, przyczyny technologiczne) nie znajdą wykorzystania. 

3. Jako cele długookresowe (w latach 2018-2023) przyjęte zgodnie z wojewódzkim planem 
gospodarki odpadami wyznacza się: 
1) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło opakowaniowe  
z gospodarstw domowych i w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia 
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podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie minimum 50% 
 ich masy do 2020 r., 

2) doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, 
3) kontynuacja działań w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców 

województwa mazowieckiego w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
odpadami komunalnymi, 

4) kontynuacja rozwoju regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 
5) wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów na terenie województwa 
mazowieckiego, 

6) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych  
na składowiska odpadów aby w 2020 roku nie było składowanych więcej niż 35% masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. 

4.  Osiągnięcie celów, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, uwarunkowane jest efektywnym 
funkcjonowaniem systemu segregacji i selektywnej zbiórki odpadów oraz 
funkcjonowaniem instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych.  

 
 

Rozdział V 
 

Obowi ązki osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe, maj ących na celu ochron ę przed 
zagro żeniem lub uci ążliwo ścią dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego u żytku 

 
§ 17. 

1. 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 wspólnego użytku. 

2.  Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 
1) stały i skuteczny dozór zwierząt domowych w miejscu ich stałego przebywania  

i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego; 
2) zabezpieczenie w lokalach mieszkalnych lub użytkowych przed ich wydostaniem się  

z pomieszczenia, 

3) 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.; nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających 
szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach 
do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych 
korzystających z psów przewodników; 

4) wyprowadzenie zwierząt domowych na uwięzi lub w inny sposób zapewniający ich 
zabezpieczenie np. klatka. Zwierzęta uznawane za agresywne lub zagrażające 
otoczeniu  w nałożonym kagańcu;  

5) zwolnienie z uwięzi zwierząt domowych dopuszczalne jest jedynie w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi w sposób umożliwiający sprawowanie bezpośredniej 
kontroli nad zachowaniem zwierzęcia; 

6) zabrania się zwalniania z uwięzi zwierząt uznawanych za agresywne; 
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3. Postanowienia ust. 2 dotyczą również zwierząt nieudomowionych utrzymywanych  
w charakterze zwierząt domowych. 

 
 

Rozdział VI 
 

Wymagania odno śnie utrzymywania zwierz ąt gospodarskich na terenach wył ączonych 
z produkcji rolniczej  

 
§ 18. 

1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na zwartych terenach: zajętych 
przez budownictwo wielolokalowe i jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, 
strefy przemysłowe i ogrody działkowe.  

2. Odstępstwo od zakazu wymienionego w  ust. 1 dopuszczalne jest tylko w wypadku 
zabudowy jednorodzinnej, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym 
źródłem utrzymania rodziny pod następującymi warunkami: 
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt 

spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
2) ograniczenia uciążliwości hodowli zwierząt do obszaru nieruchomości, na której jest 

prowadzona, 
3) przestrzegania przepisów sanitarno–epidemiologicznych, 
4) składowania obornika zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budowle rolnicze i ich usytuowanie, 

5) utrzymywania pszczół w ulach, w odległości co najmniej 5 m od granicy 
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 

 
 

Rozdział VII 
 

Obszary podlegaj ące obowi ązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  
 

 § 19. 
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej. 
2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 przeprowadza się dwukrotnie w ciągu roku  

w terminach: 
1) wiosenny w miesiącach marzec – kwiecień  
2)  jesienny w miesiącach październik – listopad, 

3. Obowiązkowej deratyzacji podlegają pozostałe nieruchomości w przypadku wystąpienia 
populacji gryzoni.  
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Rozdział VIII 
 

 Postanowienia ko ńcowe 
 

 § 20.    
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą 
środki prawne określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Kodeksie 
wykroczeń oraz w ustawie  o odpadach. 
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