
 

 

UCHWAŁA NR XIX.133.2016 

RADY GMINY DOMARADZ 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 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 Brzozowie Rada Gminy Domaradz uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaradz. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Domaradz 

 

 

Jerzy Łukaszyk 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 12 września 2016 r.

Poz. 3021



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX.133.2016 

Rady Gminy Domaradz 

z dnia 29 lipca 2016 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY DOMARADZ 

Rozdział 1. 

Postanowienie ogólne 

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

„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Domaradz 

zgodnie z wymogami art. 4 ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2016, poz. 250). 

2. Treść regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 

1) Z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250); 

2) Z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 r., poz. 21, ze zm.); 

3) Z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856, ze zm.) 

4) Z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1688, 

ze zm.) 

5) Z dnia 29 czerwca 2007 o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r.,  

poz. 921, ze zm.); 

6) Z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz.U. z 2015 r. poz. 687, ze zm.) 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

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

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

2) pojemniku – należy przez to rozumieć kontenery, worki, kosze uliczne i inne służące do zbierania 

odpadów komunalnych; 

3) nieruchomości – należy przez to rozumieć nieruchomości, o których mowa w art. 46 § 1 ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.), 

4) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terenie Gminy 

Domaradz; 

5) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy; 

6) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Domaradz; 

7) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 7 ustawy o odpadach; 

8) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być 

umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych; 

9) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 

pkt 10 ustawy o odpadach; 

10) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Domaradz; 

11) Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Domaradz. 
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Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Ustala się następujące wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów: 

1) na terenie Gminy obowiązkowe jest prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów 

komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające 

biodegradacji, w tym odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

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

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

2) zmieszane odpady komunalne nie mogą zawierać rodzajów odpadów komunalnych zebranych w sposób 

selektywny, jak również odpady zebrane w sposób selektywny nie mogą zawierać innych rodzajów 

odpadów; 

3) wszystkie odpady komunalne właściciele nieruchomości obowiązani są przekazywać przedsiębiorcy  

w terminach wyznaczonych w harmonogramie, uprzednio poddając je segregacji; 

4) odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 

opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, odpady budowlane 

i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, tekstylia i odzież oraz odpady komunalne zmieszane należy 

gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, z zastrzeżeniem pkt 5; 

5) w nieruchomościach, które wyposażone są w kompostownik – dopuszcza się kompostowanie odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych, we własnym zakresie i na własne 

potrzeby. Kompostowane w/w odpadów spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) odpady komunalne zmieszane i zebrane w sposób selektywny odbierane są w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów; 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń. 

2. Uprzątnięcie polega na złożeniu ich w miejscach niepowodujących utrudnień w ruchu pieszych lub 

pojazdów. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń nie może powodować szkód w mieniu osób 

trzecich oraz działać szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa. 

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się: 

1) Na własnej nieruchomości, pod warunkiem dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych 

częściach nieruchomości i powstające ścieki nie są bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji sanitarnej 

lub zbiornika bezodpływowego oraz nie powodują uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 

2) Na terenach służących do użytku publicznego wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie  

w zakresie obejmującym drobne naprawy lub zabiegi konserwacyjne pod warunkiem: 

1) Niepowodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz zapobiegania negatywnemu 

oddziaływaniu na środowisko w tym ograniczenie emisji, hałasu i spalin. 

2) Gromadzenia powstałych odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3) Zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów na 

terenie Gminy: 
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1. Odpady komunalne należy zbierać w sposób selektywny, który określony jest w ustawie oraz 

Regulaminie. 

2. Selektywne zbieranie odpadów polega na prowadzeniu przez właścicieli nieruchomości segregacji 

odpadów w podziale na poszczególne rodzaje (frakcje) lub ich grupy oraz na osobnym gromadzeniu tych 

odpadów w odpowiednich pojemnikach. 

3. Odpady gromadzone w sposób niezgodny z ust. 2 będą traktowane jako odpady zmieszane. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, uwzględniając ilość wytwarzanych odpadów 

komunalnych oraz ilość osób z nich korzystających. 

5. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy koszty wyposażenia tych nieruchomości  

w worki do zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje, pokrywa Gmina z pobranych 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, są 

zobowiązani do udokumentowania w formie umowy i dowodów uiszczania opłat za korzystanie z usług 

odbioru odpadów wykonywanych przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru działalności regulowanej 

prowadzonego przez Wójta. 

7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić na nieruchomościach w miejscach 

odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla 

mieszkańców nieruchomości oraz osób trzecich. 

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp 

pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady. 

9. Na właścicielach nieruchomości położonych w miejscach niedostępnych dla samochodu odbierającego 

odpady, spoczywa obowiązek wystawienia pojemników wzdłuż trasy odbioru odpadów, w miejscu widocznym 

i dostępnym dla specjalistycznego samochodu. 

§ 7. Na terenie Gminy ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki o pojemności od 110 l do 1100 l; 

2) kontenery o pojemności od 3500 l do 10000 l; 

3) kosze uliczne o pojemności od 35 l do 70 l; 

4) worki foliowe o pojemności od 60 l do 120 l. 

§ 8. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych 

kolorem: 

1) niebieskim – z przeznaczeniem na papier, tekturę, opakowania wielomateriałowe, odzież; 

2) żółtym – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne; 

3) zielonym – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

4) białym – z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe; 

5) czerwonym – z przeznaczeniem na metal; 

6) czarnym – z przeznaczeniem na odpady zmieszane. 

§ 9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) dla papieru i opakowań wielomateriałowych – 120 l; 

2) dla tworzyw sztucznych – 120 l; 

3) dla odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych – 60 l i 120 l; 
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4) dla szkła – 120 l; 

5) dla metalu – 60 l; 

6) dla odpadów zmieszanych – 60 l i 120 l. 

§ 10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju 

produkowanych odpadów, uwzględniając następujące normy tygodniowe: 

1) dla szkół, przedszkoli – 2 l na każde dziecko, ucznia i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na 

przedszkole, szkołę; 

2) dla instytucji publicznych – 10 l na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję; 

3) dla lokali handlowych – 10 l na każde 10 m
2 
powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż 120 l na lokal; 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych –  

120 l na każdych 10 pracowników lub na przedsiębiorcę, jeżeli działa jednoosobowo; 

5) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

6) dla domów opieki, ośrodków wsparcia, centrów integracji społecznej, pensjonatów itp. – 10 l na jedno 

miejsce, jednak nie mniej niż 120 l. 

§ 11. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze uliczne o pojemności 

minimum 35 l. 

2. Kosze uliczne ustawiane są na przystankach zlokalizowanych przy drogach publicznych oraz  

w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego. 

§ 12. Do zbierania odpadów komunalnych w ilości przekraczającej ilości minimalne podane w regulaminie 

właściciele nieruchomości mogą stosować tylko pojemniki określone w § 7. 

§ 13. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale należy umieszczać na terenie nieruchomości,  

z której zbierane są odpady, w miejscach gromadzenia odpadów przygotowanych zgodnie z zasadami 

określonymi w rozporządzeniu 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). 

§ 14. Pojemniki, o których mowa w niniejszym rozdziale powinny być utrzymywane w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez: 

1) Umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach odpadów dla nich właściwych. 

2) Gromadzenia odpadów w pojemnikach w ilości niepowodującej jego przepełnienia i przeciążenia. 

3) Poddawanie pojemników myciu i czyszczeniu . 

4) Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez stałą naprawę 

ich szczelności. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani 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 odpowiednich pojemnikach oznaczonych w trwały sposób własnym numerem 

identyfikacyjnym, a następnie przekazanie podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki w dniu odbioru odpadów, jednak nie 

później niż do godziny 7:00 rano, poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające 

swobodny do nich dojazd lub umożliwić wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego  

w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach, o których mowa w rozdziale 3. 

§ 16. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości zmieszanych 

odpadów komunalnych co najmniej raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę. 
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§ 17. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, tj. papier, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne oraz 

odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone co najmniej jeden raz w miesiącu, zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez Gminę. 

§ 18. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości szkła co 

najmniej jeden raz na 6 miesięcy, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę. 

§ 19. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, tj. przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

zużyte opony, tekstylia i odzież, co najmniej jeden raz w roku, jeżeli takie odpady powstają, zgodnie  

z harmonogramem ustalonym przez Gminę. 

§ 20. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz przeterminowane leki  

i chemikalia należy przekazywać do punktów ich zbiórki lub podmiotowi odbierającemu podczas 

organizowanych zbiórek, zgodnie z harmonogramem. 

§ 21. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady budowlane  

i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w dniu ich odbioru w miejscach położonych  

w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której odpady pochodzą. Gromadzenie odpadów  

w sposób określony w zdaniu poprzednim nie może naruszać przepisów szczególnych, w tym m.in. ustawy  

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z. 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.). 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Do odbioru nieczystości ciekłych z nieruchomości jest upoważniony jest wyłącznie przedsiębiorca 

posiadający zezwolenie Wójta na wykonywanie działalności w tym zakresie, który realizuje usługę na 

podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, na jego indywidualne zgłoszenie. 

§ 23. Do pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenów przeznaczonych do 

użytku publicznego przepisy § 14 – § 21 stosuje się odpowiednio. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 24. 1. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego zmieszane odpady 

komunalne oraz odpady zielone należy zagospodarowywać w ramach regionu do którego należy Gmina. 

2. W celu osiągnięcia określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami poziomów recyklingu 

wytwórcy odpadów komunalnych powinni w miarę możliwości: 

1) kupować produkty w opakowaniach zwrotnych; 

2) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników i słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania; 

3) używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych; 

4) minimalizować ilość wytwarzanych odpadów 

5) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed ich wrzuceniem do 

pojemników na odpady; 

6) przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym. 

7) kompostować odpady ogrodowe oraz kuchenne na terenie przydomowym. 

3. W celu, o którym mowa w ust. 2, Gmina prowadzić będzie działania edukacyjno-informacyjne 

promujące zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwe postępowanie 
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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 

§ 25. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są obowiązane do zachowania środków 

ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. 

2. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się 

w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym. W przypadku gdy pies porusza się swobodnie po 

nieruchomości należy w widocznym miejscu umieścić tabliczkę ostrzegawczą i zabezpieczyć nieruchomość  

w taki sposób aby zapobiec ewentualnemu wydostaniu się psa poza teren nieruchomości. 

3. Na tereny przeznaczone do użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. 

Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych i pod warunkiem, że pies ma 

kaganiec. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) Niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym. 

2) Usunięcia zwłok padniętego zwierzęcia. 

3) Powiadomienia służby weterynaryjnej i Wójta o pojawieniu się u zwierzęcia objawów choroby zakaźnej. 

5. Padłe zwierzę należy usunąć niezwłocznie, poprzez przekazanie przedsiębiorcy wykonującemu usługi  

w zakresie odbioru i unieszkodliwiania padłych zwierząt. 

6. Gmina zapewnia opiekę nad zwierzętami bezdomnymi na podstawie odrębnej uchwały. 

Rozdział 7. 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 26. 1. Na terenie Gminy dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej  

i w gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie, które spełniają wymagania 

określone w odrębnych przepisach. 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarach zajętych przez budynki użyteczności 

publicznej, parki oraz stadiony sportowe. 

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest 

zobowiązany do prowadzenia hodowli z zachowaniem warunków bezpieczeństwa i warunków sanitarno-

epidemiologicznych w szczególności: 

1) Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz 

powinny być zabezpieczone przed ich samowolnym opuszczaniem nieruchomości 

2) Osoby prowadzące hodowlę przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych 

nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt. 

3) Wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami. 

4) Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań aby zwierzęta były jak 

najmniej uciążliwe dla otoczenia. 

Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 27. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) budynki, w których są utrzymywane zwierzęta gospodarskie; 

2) obiekty gospodarskie i magazynowe wykorzystywane do przechowywania płodów rolnych; 

3) obiekty wykorzystywane do magazynowania, przechowywania i handlu artykułami spożywczymi i rolno-

spożywczymi. 
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2. Deratyzacja, o której mowa w ust. 1 powinna być przeprowadzona raz w roku, w terminie od 15 kwietnia 

do 15 maja oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenia sanitarne, Wójt w porozumieniu  

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym wyznaczy obszary przeprowadzenia obowiązkowej 

deratyzacji. 

4. Sposób i termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje się do publicznej wiadomości  

w sposób zwyczajowo przyjęty. 
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