
  

UCHWAŁA NR II/11/18 

RADY MIASTA BRAŃSK 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Podlaskim, Rada Miasta Brańsk uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brańsk. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/82/2016 Rady Miasta Brańsk z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2016 r. 

poz. 2934 oraz z 2018 r. poz. 131).  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Heronim Edward Bolesta

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 grudnia 2018 r.

Poz. 4820



Załącznik do uchwały Nr II/11/18 

Rady Miasta Brańsk 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE MIASTA BRAŃSK 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk, zwany dalej Regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Brańsk w zakresie: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a; 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego; 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 
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2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

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

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach; 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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

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

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

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów  jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1) Gminie – należy przez to rozumieć Miasto Brańsk; 

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

w gminach;  

3) podmiocie uprawnionym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

natomiast w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - 

zezwolenie organu na prowadzenie działalności; 

4) zezwoleniu - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną organu, zezwalającą na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Miasta 

Brańsk, wydaną na podstawie przepisów ustawy;  

5) wpisie do rejestru działalności regulowanej - należy przez to rozumieć obowiązkowe uprawnienie jakie 

musi posiadać podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych na podstawie przepisów ustawy;  

6) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – należy przez to rozumieć obowiązujący Plan Gospodarki 

Odpadami Województwa Podlaskiego. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów, zobowiązani są do 

prowadzenia w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących 

rodzajów odpadów komunalnych:  

1) na terenie zabudowy jednorodzinnej: 

a) worek niebieski z napisem „Papier” - do gromadzenia odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów 

opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; odbiór 1 raz w miesiącu; 

b) worek żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - do gromadzenia metali, w tym odpadów 

opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw 

sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; odbiór 1 raz w miesiącu; 

c) worek zielony z napisem „Szkło” - do gromadzenia odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych 

ze szkła; odbiór 1 raz w miesiącu; 

d) worek brązowy z napisem „Bio” - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – odbiór 1 raz na dwa tygodnie; 
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- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – odbiór 1 raz w miesiącu; 

- choinki z okresu świątecznego – odbiór 1 raz w roku, wykonawca z miastem  ustali odrębny termin 

ich odbioru, który zostanie podanym do wiadomości mieszkańców; 

e) worek szary lub pojemnik szary z napisem „Popiół” – do gromadzenia popiołu, żużlu i piachu (worek ze 

wzmocnionego materiału np. PE) - odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

f) odbiór wystawionych przez właścicieli, przed swoimi nieruchomościami, odpadów wielkogabarytowych 

takich jak: wyposażenie mieszkań, w tym meble i wyeksploatowany sprzęt elektryczny oraz 

elektroniczny AGD i RTV, będzie odbywać się w ustalonych przez Miasto i wykonawcę szczegółowo 

określonych terminach – odbiór odpadów 2 razy w roku; 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe zagospodarowane będą w oparciu o indywidualne umowy cywilno-

prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo-budowlane i właścicielami 

nieruchomości lub pomiędzy właścicielami a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami, 

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 12. Właściciel lub podmiot wykonujący prace remontowo-budowlane 

zobowiązany jest na własny koszt zamówić odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady, 

2) na terenie zabudowy wielorodzinnej w każdym wyznaczonym na terenie nieruchomości miejscu 

gromadzenia odpadów: 

a) pojemnik niebieski z napisem „Papier” - do gromadzenia odpadów z papieru, w tym z tektury, odpadów 

opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury; odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

b) pojemnik żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” - do gromadzenia metali, w tym odpadów 

opakowaniowych z metali, odpadów z tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw 

sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

c) pojemnik zielony z napisem „Szkło” – (białe i kolorowe) do gromadzenia odpadów ze szkła, w tym 

odpadów opakowaniowych ze szkła; odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

d) pojemnik brązowy z napisem „Bio” - do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji ze 

szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

- w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada – odbiór 1 raz w tygodniu; 

- w okresie od 1 grudnia do 31 marca – odbiór 1 raz na 2 tygodnie; 

- choinki z okresu świątecznego – odbiór 1 raz w roku, wykonawca z miastem ustali odrębny termin 

ich odbioru, który zostanie podanym do wiadomości mieszkańców; 

e) pojemnik szary z napisem „Popiół”- do gromadzenia popiołu, żużlu i piachu - wywóz 1 raz na 

2 tygodnie; 

f) odpady wielkogabarytowe takie jak wyposażenie mieszkań, w tym meble i wyeksploatowany sprzęt 

elektryczny i elektroniczny AGD i RTV, gromadzone będą przez mieszkańców w miejscach 

wyznaczonych przez zarządców budynków wielolokalowych. Odbiór odpadów wielkogabarytowych 

będzie odbywać się w ustalonych przez Miasto i wykonawcę szczegółowo określonych terminach – 

odbiór odpadów 2 razy w roku; 

g) odpady budowlane i rozbiórkowe - z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 12 - zagospodarowane będą w oparciu 

o indywidualne umowy cywilno-prawne zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace 

remontowo-budowlane i właścicielami nieruchomości lub pomiędzy właścicielami a uprawnionymi do 

odbioru odpadów przedsiębiorcami. Właściciel lub podmiot wykonujący prace remontowo-budowlane 

zobowiązany jest na własny koszt zamówić odpowiedniej pojemności kontener na powstałe odpady; 

2. W PSZOK przez cały rok kalendarzowy będzie prowadzona, bez dodatkowych opłat, selektywna zbiórka 

niżej wymienionych odpadów komunalnych (powstałych na nieruchomościach zamieszkałych) dostarczanych 

przez właścicieli nieruchomości ich własnym transportem: 

1) przeterminowanych leków i chemikaliów w tym farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych; 

2) zużytych baterii i akumulatorów; 

3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, 

halogenowych, świetlówek, innego sprzętu będącego na wyposażeniu gospodarstw domowych; 
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4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

5) zużytych opon, pochodzących z pojazdów użytkowanych w gospodarstwach domowych, tj. z: 

a) samochodów osobowych – do 4 szt. w ciągu roku, 

b) motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich; 

6) opakowań po środkach ochrony roślin i nawozach; 

7) papieru; 

8) szkła białego i kolorowego; 

9) metali; 

10) tworzyw sztucznych; 

11) odpadów zielonych; 

12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z prowadzenia 

drobnych prac remontowych takich jak: gruz ceglany, betonowy, materiały ceramiczne, drewno usunięte 

fragmenty tynku, z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne. 

3. Zbiórka odpadów komunalnych niesegregowanych na terenie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej 

prowadzona jest na następujących zasadach: 

1) w zabudowie jednorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych w miejscach wskazanych przez 

właściciela - wywóz 1 raz na 2 tygodnie; 

2) w zabudowie wielorodzinnej - zbierane do pojemników ustawionych na terenie altanek śmietnikowych, 

miejsc ustawienia pojemników - wywóz 1 raz w tygodniu. 

4. Na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów ulegających biodegradacji 

w przydomowych kompostownikach, z przeznaczeniem wykorzystania kompostu do własnego użytku – pod 

warunkiem, że nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

6. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia mogą być gromadzone w miejscach 

niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego 

gromadzenia usunięte z nieruchomości. 

7. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 

1) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości; 

2) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

3) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. 

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

pod warunkiem: 

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

przeznaczonych; 

2) niestwarzania uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

9. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości 

niezamieszkałych i nieczystości ciekłych na podstawie umowy odpowiednio z przedsiębiorcą wpisanym do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz na podstawie zezwolenia 

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 
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Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

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

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 3. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:  

1) worki; 

2) kosze uliczne; 

3) pojemniki na odpady; 

4) kontenery; 

5) kosze na ciągach pieszych przyległych do nieruchomości wystawiane przez podmioty prowadzące 

handlową działalność gospodarczą; 

6) trwale zamocowane przez właścicieli nieruchomości stałe kosze uliczne w miejscach publicznych takich 

jak: ciągi handlowo - usługowe, przystanki komunikacji, place, parki. 

2. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości: 

1) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 110 l lub 120 l - w przypadku gospodarstwa 

domowego od 1 do 4 osób; 

2) jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności 240 l lub dwa pojemniki 120 l - przypadku 

gospodarstwa domowego 5 osób i powyżej; 

3) pojemniki o poj. 1100 l - w zabudowie wielorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów; 

4) kontenery lub pojemniki 1100 l o łącznej pojemności do 10 m
3
 - w zabudowie wielorodzinnej do 

gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych;  

5) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne  

(np. prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami publicznymi, ogródki działkowe), 

zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb uwzględniając cykl 

odbioru uzgodniony z podmiotem uprawnionym; 

6) minimalna pojemność pojemników przy drogach publicznych wynosi 35 l. 

3. Określa się rodzaje i minimalną pojemność worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów przez właścicieli nieruchomości: 

1) worki powinny być wykonane z tworzywa LDPE o grubości co najmniej 60 mikronów; 

2) pojemność worków - 120 l; 

3) worki powinny być w następujących kolorach: żółty, niebieski, zielony, brązowy i szary; dodatkowo 

powinny zawierać trwały i widoczny nadruk z określeniem rodzaju odpadów oraz nazwą, adresem i danymi 

kontaktowymi wykonawcy; 

4) worek na popiół i żużel oraz piach powinien być wykonany z folii ze wzmocnionego materiału np. PE 

o pojemności minimum 20 kg. 

4. Określa się warunki rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów: 

1) podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać przepisy § 22  

i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

2) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 

ustawiać w miejscu wyodrębnionym, łatwo dostępnym - zarówno dla użytkowników, jak i dla 

pracowników przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób 

niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich; 

3) ze względów praktycznych i estetycznych właściciel nieruchomości może zakupić (we własnym zakresie) 

stojak na worki do segregacji, ustawiony w pomieszczeniach gospodarczych nieruchomości; 
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4) pojemniki na odpady powinny być ustawione, na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na 

wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody 

i błota. 

5. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania pojemników do gromadzenia odpadów 

w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Mycie i dezynfekcja pojemników powinna odbywać się co 

najmniej raz w roku. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, 

nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez pokrywy). 

Rozdział 4 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 4. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się:  

1) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości - zgodnie z § 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem 

pkt 2 niniejszego ustępu; 

2) odpadów komunalnych: 

a) z terenów użyteczności publicznej – w centrum miasta co najmniej raz w tygodniu; zarządzający 

obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na 

ziemię; 

b) z cmentarzy - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do 

przepełniania się pojemników na odpady; 

c) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani do 

codziennego usuwania odpadów; 

d) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są do usuwania odpadów i opróżniania przenośnych toalet 

oraz usuwania ich niezwłocznie po zakończeniu imprezy. 

3) nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości – z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 

przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię terenu. 

2. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych, zebranych w sposób selektywny i odpadów 

zmieszanych, dostarczany będzie przez wykonawcę właścicielom nieruchomości raz do roku oraz ogłaszany 

w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Miasta - zwłaszcza 

w przypadku zmian w planie odbioru. 

3. W razie, gdy nie jest możliwe przekazanie selektywnie zebranych odpadów w terminie wynikającym 

z harmonogramu, odpady te należy przekazać do najbliższego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

§ 5. 1. Określa się sposób pozbywania się odpadów:  

1) właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości  i porządku na nieruchomości; 

2) właściciel nieruchomości na czas odbierania odpadów zobowiązany jest do udostępnienia pojemników 

i worków do zbierania odpadów komunalnych umożliwiając pracownikom podmiotu uprawnionego oraz 

wykonawcy swobodny dostęp do odbioru tych odpadów; 

3) w przypadku nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej stosuje się pkt 2, z tym, że pojemniki i worki na 

odpady komunalne powinny być ustawione poza terenem nieruchomości w miejscu widocznym, 

niepowodującym przy tym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

2. Właściciel ma obowiązek niedopuszczania do przepełnienia zbiornika bezodpływowego na 

nieruchomości. 
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Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 6. 1. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów 

komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby 

ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości 

kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. 

z ogrodów i parków). 

2. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych  

(np. z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinno być osiągane na terenie Gminy poprzez ich 

indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie 

i odbieranie. 

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 

§ 7. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania 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) w odniesieniu do psów: 

a) wyprowadzanie każdego psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną i ich mieszańców lub innych 

psów zagrażających otoczeniu z dodatkowo nałożonym kagańcem; 

b) zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych, w sytuacji, 

gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras 

uznanych za agresywne i ich mieszańców lub innych psów zagrażających otoczeniu; 

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru, 

b) 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, zebrane do 

szczelnych toreb, powinny być umieszczane w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych; 

postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

3. Postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 

domowych. 

Rozdział 7 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 8. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej są zobowiązani do:  

1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej 

nieruchomości; 

2) utrzymywania pomieszczeń przeznaczonych do chowu zwierząt gospodarskich  w odpowiednim stanie 

techniczno – sanitarnym; 

3) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza obrębem nieruchomości; 

4) utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób niestwarzający uciążliwości takich jak hałas, odory itp. 

wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości  lub na nieruchomościach sąsiednich; 

5) niezanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, 

przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką, odpadkami lub innymi nieczystościami. 
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§ 9. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich 

pod warunkiem spełnienia następujących wymagań: 

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

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202  z późn. zm.);  

2) ograniczenia wszelkiej uciążliwości hodowli, w tym emisji będących jej skutkiem, do obszaru 

nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3) przestrzegania przepisów sanitarno - epidemiologicznych; 

4) gromadzenia i usuwania nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla 

ścieków. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 11. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej; 

2) obiektów użyteczności publicznej; 

3) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich. 

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 należy przeprowadzać dwa razy w roku 

kalendarzowym: 

1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 31 marca; 

2) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 1 do 31 października; 

3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni. 
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