
  

UCHWAŁA NR XIII/80/19 

RADY GMINY KRYPNO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno 

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

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach, Rada Gminy Krypno uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krypno, stanowiący 

załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Krypno z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2018 r., poz. 4922). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krypno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach o dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Alicja Sienkiewicz-Dawidowska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 stycznia 2020 r.

Poz. 233



Załącznik do uchwały Nr XIII/80/19 

Rady Gminy Krypno 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRYPNO 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krypno, zwany dalej Regulaminem, 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie Gminy Krypno. 

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo  

na terenie Gminy Krypno. 

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krypno; 

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

w gminach; 

3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością; 

4) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek przebywa 

stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek; 

5) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, dotyczy to obiektów użyteczności publicznej obejmujących: szkoły, przedszkola, urzędy, 

biblioteki, itp., także obiektów produkcji, usług i handlu takich jak: warsztaty, biura, sklepy, hotele, 

pensjonaty itp. oraz domy letniskowe; 

6) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 

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

domowych; 

7) odpadach segregowanych- rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady obejmujące 

co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe oraz bioodpady; 

8) odpadach ulegających biodegradacji– należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi 

beztlenowemu lub tlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

9) bioodpadach- należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 

handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających  

do obrotu żywność; 

10) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych/PSZOK– należy przez to rozumieć Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach; 

11) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; 

12) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające  

wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza; 
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13) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

14) sezonie letnim - rozumie się przez to okres od 1 kwietnia do 31 października; 

15) sezonie zimowym - rozumie się przez to okres od 1 listopada do 31 marca. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do gromadzenia odpadów jedynie w przeznaczonych  

do tego pojemnikach lub workach. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny następujących rodzajów 

odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) bioodpady; 

6) opakowania wielomateriałowe; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) odpady wielkogabarytowe; 

9) 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 igieł i strzykawek; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11) przeterminowane leki; 

12) chemikalia; 

13) zużyte baterie i akumulatory; 

14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

15) zużyte opony; 

16) popiół i żużel z palenisk domowych; 

17) tekstylia i odzież. 

3. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

mogą korzystać z przydomowego kompostownika. W przypadku posiadania przez właściciela nieruchomości 

kompostownika oraz właściwego selektywnego gromadzenia w nim bioodpadów, właściciel jest zwolniony 

z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do ich zbierania. 

4. Właściciele nieruchomości powinni we własnym zakresie i na własne potrzeby kompostować na terenie 

nieruchomości odpady ulegające biodegradacji w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia 

i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

5. Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 

którzy wskazali w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie 

przydomowego kompostownika, nie są objęci selektywną zbiórką bioodpadów z miejsc ich wytwarzania. 

6. W przypadku braku możliwości posiadania przydomowego kompostownika, bioodpady należy zbierać 

w przeznaczonych do tego pojemnikach/workach i przekazywać przedsiębiorcy odbierającego odpady z terenu 

Gminy Krypno. 
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7. W przypadku prowadzenia przydomowego kompostownika lub rezygnacji z prowadzenia 

przydomowego kompostownika właściciel nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

powinien złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 

nastąpiła zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania bioodpadów. 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części ich nieruchomości służących do użytku publicznego, położonych na terenie  

oraz wzdłuż nieruchomości, niezwłocznie po ustaniu opadów. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy gromadzić w miejscach niepowodujących 

zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, a w przypadku braku możliwości takiego gromadzenia muszą być 

usunięte z nieruchomości. 

3. Błoto, śnieg i lód uprzątnięty z przystanków komunikacyjnych oraz ulic należy gromadzić przy krawędzi 

jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający ruchu oraz zatrzymywania się 

pojazdów, wysiadania i wsiadania pasażerów. 

§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 

1) mycia na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości; 

2) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

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

2. Doraźna 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 współużytkowników nieruchomości oraz użytkowników nieruchomości 

sąsiednich. 

Rozdział 3. 

Rodzaje 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, a także warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

m.in. przez wyposażenie jej w pojemniki lub worki na odpady o odpowiedniej pojemności, uwzględniając 

częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów w szczególności poprzez niedopuszczanie do zalegania odpadów 

komunalnych poza pojemnikami i workami. 

3. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, zarówno 

dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 

nieruchomości lub osób trzecich. 

4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników w należytym stanie 

sanitarnym, w tym poddawania pojemników co najmniej raz w roku dezynfekcji. Pojemnik po jego opróżnieniu 

nie powinien wydzielać nieprzyjemnego zapachu, nie powinien być uszkodzony i niekompletny (np. bez 

pokrywy). 

5. Pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać w stanie technicznym uniemożliwiającym 

wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych (np. wiatru, deszczu). 

6. Dopuszcza się używanie pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wykonanych 

z tworzywa sztucznego lub z metalu, posiadających konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie grzebieniowym, 

widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów. 
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§ 8. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w odpowiadających obowiązującym 

normom pojemnikach/ workach w następujących kolorach: 

1) niebieskim oznaczonym napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier i tekturę o minimalnej pojemności 

120 litrów; 

2) zielonym oznaczonym napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe o minimalnej 

pojemności 120 litrów; 

3) żółtym oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na metale, tworzywa 

sztuczne i opakowania wielomateriałowe, o pojemności 120 litrów; 

4) brązowym oznaczonym napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji o minimalnej 

pojemności 120 litrów; 

5) szarym oznaczonym napisem „Popiół” z przeznaczeniem na popiół i żużel z palenisk domowych 

o minimalnej pojemności 120 litrów. 

§ 9. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić wyłącznie w przeznaczonych  

do tego celu pojemnikach/workach o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące zasady: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych- 40 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik  

lub worek o minimalnej pojemności 120 litrów; 

2) dla obiektów użyteczności publicznej (m.in. szkoły, urzędy, przychodnie) oraz dla nieruchomości,  

na których prowadzona jest działalność handlowo-usługowa lub  gastronomiczna- co najmniej jeden 

pojemnik lub worek o minimalnej pojemności 120 litrów; 

3) dla cmentarzy- co najmniej dwa kontenery o pojemności 7 m3 każdy. 

2. Lokale handlowe prowadzące sprzedaż artykułów spożywczych oraz punkty gastronomiczne, poza 

pojemnikami/ workami przeznaczonymi na odpady komunalne zmieszane w ramach prowadzonej działalności 

zabezpieczają dodatkowo odpowiednią liczbę pojemników na odpady na zewnątrz lokalu, nie mniej jednak niż 

jeden kosz uliczny o minimalnej pojemności 35 litrów przy każdym wyjściu z lokalu. 

3. Na drogach publicznych, przystankach autobusowych i placach, odpady komunalne należy gromadzić 

w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 35 litrów. 

§ 10. Zabrania się: 

1) wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne substancji palnych, żrących, toksycznych, 

popiołu, żużlu, śniegu, lodu oraz wlewania substancji ciekłych; 

2) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich 

jak: odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które 

należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym regulaminie; 

3) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób umożliwiający ich usunięcie 

z pojemnika. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości  

oraz udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i worki przeznaczone  

do zbierania odpadów selektywnych na czas odbierania tych odpadów. 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

a) w sezonie letnim (kwiecień-październik)- z częstotliwością co dwa tygodnie, 

b) w sezonie zimowym (listopad-marzec)- z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 
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2) bioodpadów, gromadzonych w odpowiednio oznaczonych workach: 

a) w sezonie letnim (kwiecień-październik)- z częstotliwością co dwa tygodnie, 

b) w sezonie zimowym (listopad-marzec)- z częstotliwością jeden raz w miesiącu, 

3) segregowane odpady komunalne odbierane będą z częstotliwością, co najmniej jeden raz w miesiącu; 

4) popiół i żużel z palenisk domowych odbierany będzie jeden raz na 2 miesiące na koniec okresów: styczeń-

luty, marzec-kwiecień, wrzesień-październik i listopad- grudzień. 

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość obioru odpadów z nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w sezonie letnim; 

2) odpady zebrane selektywnie- jeden raz w miesiącu; 

3) bioodpady- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w sezonie letnim; 

4) z koszy ulicznych - co najmniej raz na 2 tygodnie lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia 

się pojemników na odpady; 

5) z cmentarzy - co najmniej jeden raz w miesiącu lub według potrzeb, nie dopuszczając do przepełnienia się 

pojemników na odpady. 

§ 14. W zabudowie jednorodzinnej właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki/worki 

na odpady przed posesję przed godz. 7.00 rano w dniu, w którym odbierane są odpady. 

§ 15. Odpady zbierane selektywnie należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych workach dostarczonych 

przez firmę odbierającą odpady. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi mogą dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) następujące 

rodzaje odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny: 

1) papier; 

2) metale 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) bioodpady; 

6) opakowania wielomateriałowe; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) odpady wielkogabarytowe; 

9) 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 igieł i strzykawek; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11) przeterminowane leki; 

12) chemikalia; 

13) zużyte baterie i akumulatory; 

14) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

15) zużyte opony; 

16) popiół i żużle z palenisk domowych; 

17) tekstylia i odzież. 
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2. Do PSZOK nie będą przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej 

i rolniczej. 

3. Lokalizacja PSZOK oraz informacje o jego funkcjonowaniu podaje się do publicznej wiadomości  

na stronie BIP Urzędu Gminy Krypno http://bip.ug.krypnowrotapodlasia.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Krypno. 

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) nieczystości 

ciekłych zobowiązani są do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych z  przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Krypno na prowadzenie 

działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

2. Właściciele nieruchomości, którzy nie maja możliwości podłączenia się do kanalizacji, są zobowiązani 

do opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorcę określonego w ust. 1 według potrzeb, jednak 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię ziemi. 

3. Właściciele nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani  

są do wywozu osadu ściekowego - co najmniej raz w roku, bądź zgodnie z potrzebą i instrukcją obsługi 

urządzenia. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 17. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do odbioru 

odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach regionalnych 

bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na odpowiednie 

składowisko odpadów komunalnych. 

2. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

w taki sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji, w tym odpadów zielonych ( z ogrodów i parków). 

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

(np. z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinny być osiągnięte na terenie Gminy Krypno 

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 

§ 18. 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. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie 

się zwierząt z terenu nieruchomości. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są obowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Postanowienie  

to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników. 

§ 19. l. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi stałego 

i skutecznego nadzoru. 

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób,  

że zagraża on otoczeniu. 

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni 

nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, 

wyłącznie przez osoby dorosłe. 
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4. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem i gdy właściciel lub opiekun  

ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras 

uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu. Zwolnienie z uwięzi psa  

bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób 

uniemożliwiający jej opuszczenie. 

Rozdział 7. 

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 

§ 20. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w zabudowie mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej, na terenach ogrodów działkowych, na terenach,  

dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustalił taki zakaz. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych na własne 

potrzeby, pod warunkiem, że nie sprawia to uciążliwości dla otoczenia i będzie prowadzone z zachowaniem 

warunków sanitarno– higienicznych. 

3. Posiadacz zwierzęcia zobowiązany jest do usuwania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z terenu 

dróg, placów i chodników. 

§ 21. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak 

najmniej uciążliwy, nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych. 

2. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego 

nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości. 

3. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winny być gromadzone w wydzielonych 

miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania  

lub składowania produktów rolno-spożywczych; 

2) zabudowane obiektami użyteczności publicznej. 

2. Deratyzację przeprowadza się raz do roku w okresie od 1 do 31 października, a także każdorazowo 

w przypadku wystąpienia populacji gryzoni. 
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