
  

UCHWAŁA NR XII/83/20 

RADY GMINY KOŁAKI KOŚCIELNE 

z dnia 3 września 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne 

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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. 

poz. 150, poz. 284 i poz. 875), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Zambrowie uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Rady gminy Kołaki Kościelne nr XVI/92/16 z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego z 2016 poz. 4148). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Anna Kulesza

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 7 września 2020 r.

Poz. 3833



Załącznik do uchwały Nr XII/83/20 

Rady Gminy Kołaki Kościelne 

z dnia 3 września 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki Kościelne 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kołaki 

Kościelne dotyczące: 

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

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a, 

odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się 

do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 

leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 

igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  

oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników 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 lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

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

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

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

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

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych 

§ 2. 1. Określa się następujące rodzaje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
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2) metale, w tym opakowania z metali; 

3) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło, w tym opakowania ze szkła; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

16) tekstylia; 

17) odzież. 

2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie. 

3. Ustala się następujący sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) bezpośrednio na terenie nieruchomości; 

2) w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-6 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne odbierane będą bezpośrednio z terenu nieruchomości. 

5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1, mogą być przekazywane do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. Lokalizacja punktu oraz szczegółowy zakres świadczonych usług zostaną 

określone odrębnie i udostępnione na stronie internetowej gminy Kołaki Kościelne oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty. 

6. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 12-13 odbierane będą również bezpośrednio z terenu 

nieruchomości w ramach zgłoszenia indywidualnego, którego zasady i tryb zostaną określone odrębnie 

i udostępnione na stronie internetowej gminy Kołaki Kościelne oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3. 1. Powstające na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach. 

2. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

1) kompostowanie w przydomowych kompostownikach powinno być prowadzone w taki sposób,  

aby nie powodowało uciążliwości dla otoczenia; 

2) kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach należy prowadzić w sposób 

nie powodujący negatywnego oddziaływania na środowisko. 

3. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne, właściciel jest zwolniony z obowiązku posiadania worka lub 

pojemnika na te odpady. 
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Rozdział 3. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, 

lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości  

oraz z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

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

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

gromadzenia usunięte z nieruchomości; 

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię; 

4. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na skraju chodnika od strony jezdni w sposób 

nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu wód 

roztopowych. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi 

§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi: 

1) na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać wyłącznie  

na wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem stosowania środków 

ulegających biodegradacji, a powstające ścieki powinny być odprowadzane do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych; 

2) Na terenie nieruchomości poza warsztatami samochodowymi dopuszcza się wykonywanie doraźnych 

napraw oraz regulacji pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją, pod warunkiem,  

że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód 

gruntowych, a powstałe odpady gromadzone będą w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 5. 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

z zastrzeżeniem ust. 2-3: 

1) pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; 

2) pojemniki do selektywnego zbierania: tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych; 

3) pojemniki do selektywnego zbierania papieru; 

4) pojemniki do selektywnego zbierania szkła; 

5) pojemniki do selektywnego zbierania bioodpadów; 

6) kosze lub pojemniki uliczne do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 

oraz na drogach publicznych. 

2. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, w sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego zwiększenia ilości 

odpadów niesegregowanych (zmieszanych) dopuszcza się stosowanie worków w kolorze czarnym 

o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu. 

3. W celu gromadzenia odpadów w sposób selektywny dopuszcza się stosowanie worków o następującej 

kolorystyce: 

1) niebieskie oznakowane napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury odpady 

opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
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2) zielone oznakowane napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

3) żółte oznakowane napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym 

odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 

sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) brązowe z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów. 

§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów 

komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się minimalna pojemność pojemnika 

na odpady komunalne w zależności średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 

w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach oraz od liczby osób zamieszkujących lub 

przebywających na danej nieruchomości, nie mniej jednak niż 30 l na 1 mieszkańca na 1 miesiąc, przy 

czym pojemnik nie może być mniejszy niż 120 l na jedną nieruchomość; 

2) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) dla szkół - 3 l na każdego ucznia i pracownika, 

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

c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej 1 pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal, 

d) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, 

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

i socjalnych - pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników, 

f) dla obiektów świadczących usługi hotelarskie - 20 l na jedno miejsce noclegowe, 

g) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie sezonu to jest od 1 kwietnia  

do 31 października każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być 

dostosowana do ilości powstających odpadów, 

h) dla cmentarzy - 5 l na każde 10 miejsc pochówku, 

i) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych drobne odpady 

komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności od 10 do 80 litrów. 

2. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 

a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna 

pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne określana jest zgodnie z pkt 1 i 2, 

oddzielnie dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i części nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy. 

3. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, bądź wykorzystywane jedynie przez część roku  

- 1 pojemnik o pojemności 120 l. 

§ 8. 1. Lokalizacja miejsc gromadzenia odpadów komunalnych winna spełniać przepisy rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia podmiotowi odbierającemu odpady 

komunalne, swobodnego dostępu do pojemników, umożliwiając ich opróżnienie bez narażania na szkodę ludzi 

lub mienia. W terminie odbioru odpadów komunalnych, właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki 

i worki wypełnione odpadami w miejscach umożliwiających ich odbiór. 

3. Pojemniki przeznaczone do użytku publicznego oraz rozlokowane przy drogach publicznych, należy 

umieścić na przystankach komunikacji pod wiatą lub w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

4. Odległość pomiędzy koszami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna być 

dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. 
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§ 9. 1. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym powinno 

być zapewnione poprzez: 

1) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych; 

2) dostosowanie pojemności pojemników do ilości wytworzonych odpadów w celu niedopuszczenia  

do przepełnienia pojemników; 

3) zamykanie pojemników; 

4) poddawanie ich w miarę potrzeb czyszczeniu preparatami dezynfekcyjnymi usuwającymi drobnoustroje, 

owady oraz nieprzyjemne zapachy. 

2. Pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane, 

o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących 

przepisach prawa i normach technicznych. 

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych nie mogą być uszkodzone, bądź pozbawione 

istotnych elementów wyposażenia, w szczególności powodujących przedostawanie się odpadów na zewnątrz. 

4. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powinny być wykonane z tworzywa o grubości 

zapobiegającej pęknięciu lub rozerwaniu. 

5. Kosze i pojemniki uliczne rozmieszczone w pasach dróg publicznych oraz na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego winny być systematycznie opróżniane, nie dopuszczając do ich 

przepełnienia oraz utrzymywane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Rozdział 6. 

Standard utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 10. Miejsca gromadzenia odpadów być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

poprzez: 

1) systematyczne opróżnianie pojemników, nie dopuszczając do ich przepełnienia; 

2) usuwanie zanieczyszczeń powstających w wyniku załadunku i transportu odpadów, a w razie konieczności 

- dezynfekcję tych miejsc; 

3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów; 

4) ustawienie pojemników na równej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem wody i błota. 

Rozdział 7. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady odbierane z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych, zgodnie 

z harmonogramem określonym przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Kołaki 

Kościelne, udostępnionym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; 

z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku 

nieruchomości, ma których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku: 

a) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień (wyłącznie dla budynków 

wielolokalowych), 

b) w okresie od kwietnia do października - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, 

c) w okresie od listopada do marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

2) selektywnie zebrane odpady komunalne odbierane z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielolokalowych, zgodnie z harmonogramem 

określonym przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy Kołaki Kościelne, 

udostępnionym na stronie internetowej Gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty; z nieruchomości,  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 3833



na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w przypadku nieruchomości,  

ma których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż 2 razy 

w roku (w ramach okresowej zbiórki) lub według zapotrzebowania samodzielne dostarczenie do Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kołakach Kościelnych; 

4) w przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 

usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy; 

5) na drogach publicznych oraz na terenach nieruchomości należących do gminy i służących do użytku 

publicznego, kosze lub pojemniki na odpady powinny być opróżniane z częstotliwością nie dopuszczającą 

do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. 

§ 12. 1. Szczelne zbiorniki bezodpływowe (szamba) powinny być opróżniane z częstotliwością 

zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełniania na podstawie zamówienia, złożonego do podmiotu 

uprawnionego do odbioru. 

2. Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być opróżniane z osadu ściekowego zgodnie z instrukcją 

ich eksploatacji na podstawie zamówienia, złożonego do podmiotu uprawnionego do odbioru. 

Rozdział 8. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1. W oparciu o aktualny Plan gospodarki odpadami dla województwa podlaskiego należy 

podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości powstających odpadów komunalnych  

oraz do zapewnienia jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego 

zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób poddane 

recyklingowi. 

2. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji należy w pierwszej kolejności 

wykorzystywać we własnym zakresie, poprzez ich kompostowanie w przydomowych kompostownikach. 

Rozdział 9. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1. Osoby posiadające zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby 

wyeliminować wszelkie zagrożenia i uciążliwości w szczególności w zakresie zachowań agresywnych tych 

zwierząt, hałasu (zwłaszcza w porze nocnej), przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń, jakie mogą 

stwarzać te zwierzęta dla ludzi oraz miejsc wspólnego użytkowania (parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, 

piaskownice, place zabaw, obiekty użyteczności publicznej). 

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad zwierzętami domowymi należy 

w szczególności: 

1) stworzenie warunków uniemożliwiających wydostanie się zwierząt z terenu nieruchomości; 

2) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych 

i częściach nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości 

spowodowanych przez zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne. 

3. Zwierzęta pozostawione bez opieki są odławiane i przekazywane do schroniska dla bezdomnych 

zwierząt, przy czym właściciel zwierzęcia, który w nienależyty sposób sprawuje nad nim opiekę ponosi koszt 

jego odłowienia, transportu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia. 

Rozdział 10. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej  

na własne potrzeby pod następującymi warunkami: 
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1) zachowania warunków sanitarno-higienicznych; 

2) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te 

zwierzęta; 

3) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości 

lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak hałas czy odory; 

4) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulice, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest  

do uprzątnięcia zanieczyszczenia. 

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,  

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz. 

Rozdział 11. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) skoncentrowanego budownictwa mieszkaniowego; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania lub 

składowania produktów rolno - spożywczych; 

3) gromadzenia odpadów komunalnych, korytarze piwnicze, węzły cieplne, studzienki przyłączy 

wodociągowych lub kanalizacyjnych. 

2. Deratyzację przeprowadza się, o ile na obszarach wskazanych w ust. 1 stwierdzono występowanie 

gryzoni, w następujących terminach: 

1) dwa razy w roku kalendarzowym: 

a) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 do 15 kwietnia, 

b) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 15 do 30 października. 

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