
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/188/2017 

RADY GMINY KURYŁÓWKA 

z dnia 27 października 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuryłówka 

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 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku, Rada Gminy Kuryłówka uchwala, 

co następuje: 

§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuryłówka”, w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuryłówka. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/97/2016 Rady Gminy Kuryłówka dnia 13 maja 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuryłówka (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2016 r., 

poz. 1729). 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisław Kotulski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 listopada 2017 r.

Poz. 3749



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/188/2017 

Rady Gminy Kuryłówka 

z dnia 27 października 2017 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuryłówka 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuryłówka 

w szczególności dotyczące: 

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

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru 

(w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 

wielomateriałowych, 

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów, 

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

publicznego, 

e) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu odbierania odpadów komunalnych i pozbywania się 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) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Zasady obowiązują właścicieli nieruchomości, mieszkańców Gminy Kuryłówka oraz osoby 

przebywające na jej terenie. 

§ 3. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach: 

1) ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (t.j. – Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1289); 

2) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. - Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.); 

3) ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1688); 

4) ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t.j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 1840 ze zm.); 

5) Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. – Dz. U. 2017 r., poz. 519 ze zm.); 
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6) ustawa z dnia 29 czerwca 2007 roku o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. 

z 2007 r., Nr 133, poz. 921 ze zm.); 

7) ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.); 

8) ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. – Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.); 

9) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. – Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.); 

10) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz. U. z 2015 r., poz. 1422); 

11) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości poprzez: 

1) utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie technicznym, porządkowym i sanitarnym; 

2) prowadzenie zbierania odpadów komunalnych w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem; 

3) uprzątnięcie, zbieranie i gromadzenie odpadów z terenu nieruchomości w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach lub workach; 

4) przekazywanie zgromadzonych zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów, 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz 

w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

5) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne w sposób zgodny z ustawą o odpadach i innymi 

obowiązującymi przepisami; 

6) utrzymywanie w stanie czystości miejsc przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 

kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych lub 

w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. 

3. Właściciele nieruchomości posiadający na terenie nieruchomości gospodarstwo rolne zobowiązani są do 

gromadzenia obornika, gnojówki i gnojowicy, w sposób określony w ustawie z dnia 10 lipca 2017 roku 

o nawozach i nawożeniu (t.j. - Dz. U. z 2017 r., poz. 668 ze zm.). 

4. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji pod 

warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w sposób 

umożliwiający ich usunięcie zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu, w szczególności ścieki takie 

nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do cieków wodnych, zbiorników wodnych lub do ziemi. 

5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi są dopuszczalne na terenie 

własnych nieruchomości, w przypadku gdy nie są one uciążliwe dla osób korzystających z tej nieruchomości, 

dla nieruchomości sąsiednich oraz dla środowiska, a odpady powstające podczas naprawy są gromadzone 

w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż należącej 

do niego nieruchomości. 

7. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej mają obowiązek 

ustawienia na tych terenach odpowiedniej ilości pojemników (koszy) na odpady stałe oraz ich systematycznego 

opróżniania. 

8. Wyposażenie nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez 

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

i pojemności uwzględniającej: 
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1) zakres i rodzaj prowadzonej działalności; 

2) ilość powstających odpadów; 

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych. 

9. Zapewnienie utrzymania czystości i porządku, poprzez ustawienie na zewnątrz lokalu lub obiektu 

wystarczającej liczby pojemników na odpady, w tym pojemników lub worków na selektywną zbiórkę 

odpadów, przez właścicieli nieruchomości prowadzących stałą lub sezonową działalność gastronomiczną 

lub handlową branży spożywczej. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów: 

1) pojemność pojemników i ich rodzaj powinny być dostosowane do potrzeb właścicieli nieruchomości 

uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz liczbę osób korzystających z tych 

pojemników; 

2) do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych stosuje się pojemniki lub worki w kolorze czarnym 

o pojemności minimalnej 120 l; 

3) do selektywnego gromadzenia odpadów stosuje się worki o minimalnej pojemności 60 l, w następującej 

kolorystyce: 

a) żółty – worek przeznaczony na metale i tworzywa sztuczne, 

b) zielony – worek przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe, 

c) niebieski – worek przeznaczony na papier i tekturę, 

d) brązowy – worek przeznaczony na odpady ulegające biodegradacji, 

e) szary – worek przeznaczony na zimny popiół, żużel. 

2. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne, 

zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia odpadów 

komunalnych o pojemności dostosowanej do ilości wytwarzanych odpadów i ilości osób z nich korzystających. 

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych dostosowują pojemność pojemników do swoich potrzeb, 

jednak ich łączna pojemność nie może być mniejsza niż: 

1) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków lub innych placówek tego typu – 3 litry na każdego 

ucznia, dziecko i pracownika, jednak nie mniej jak 240 litrów; 

2) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych 50 litrów na każde 10 m
2 

powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak 240 litrów na lokal; 

3) dla lokali handlowych innych niż wymienionych w pkt 2, nie mniej jak 240 litrów na lokal; 

4) dla lokali gastronomicznych 50 litrów na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej jak 

240 litrów na lokal; 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych i innych, z uwzględnieniem pomieszczeń 

biurowych i socjalnych 24 litry na każdego pracownika, jednak nie mniej niż 240 litrów na lokal; 

6) dla hoteli, pensjonatów i innych placówek tego typu 60 litrów na łóżko, jednak nie mniej jak 240 litrów 

na lokal; 

7) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi powyżej 24 litry na każdego pracownika, 

jednak nie mniej niż 240 litrów na lokal; 

8) dla domków letniskowych – co najmniej 120 l/ 1 domek; 

9) działalność rekreacyjna (kempingi, pola namiotowe ) - co najmniej 1100 l. 

4. Do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na przystankach 

komunikacyjnych stosuje się pojemniki o pojemności minimalnej 35 litrów. 
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5. Drogi publiczne wyposażone będą w pojemniki i kosze umieszczone w pobliżu przystanków 

komunikacyjnych. 

6. Worki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 z wyjątkiem czarnego na zmieszane odpady komunalne, 

dostarczane będą jednorazowo przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne w formie tzw. „pakietu 

startowego” natomiast kolejne worki dostarczane będą na wymianę w ilości odebranych worków zapełnionych. 

Rozdział 4. 

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania w sposób selektywny następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura – w tym opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, itp.; 

2) tworzywa sztuczne – w tym opakowania z tworzyw sztucznych, folie itp.; 

3) metale – puszki, drobny złom; 

4) szkło – szkło kolorowe i bezbarwne, w tym opakowania ze szkła; 

5) opakowania wielomateriałowe – np. wielomateriałowe opakowania po sokach i napojach; 

6) odpady ulegające biodegradacji; 

7) odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji; 

8) odpady zielone (trawa, liście, gałęzie, niezanieczyszczone drewno); 

9) zimny popiół, żużel; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i odpady wielkogabarytowe; 

12) zużyte baterie i akumulatory; 

13) zużyte opony; 

14) tekstylia; 

15) przeterminowane leki; 

16) przeterminowane chemikalia tj. farby, lakiery, zużyte oleje, rozpuszczalniki itp. (nie dotyczy środków 

ochrony roślin); 

17) odpady budowlane i rozbiórkowe wysegregowane (np. gruz, styropian, ramy okienne bez szkła). 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-9 można przekazać podczas zbiórki z terenu nieruchomości 

z zastosowaniem worków zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 10 – pkt 17 w miarę możliwości należy przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady budowlane przedsiębiorca ma obowiązek odebrać 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko w przypadku, gdy powstały one w wyniku 

prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontów nie wymagających pozwolenia na budowę ani 

zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia robót do starosty. Bez dodatkowej opłaty mieszkaniec może dostarczyć 

w/w odpady do PSZOK w limicie określonym odrębną uchwałą.. 

4. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji i odpady zielone powinny być 

w pierwszej kolejności zagospodarowanie przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach. Fakt ten należy odnotować w deklaracji składanej 

do Urzędu Gminy Kuryłówka. 

5. Przeterminowane leki można dostarczyć do apteki zaopatrzonej w pojemnik do tego celu przeznaczony 

lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

6. Zużyte baterie można przekazać za pośrednictwem obiektów użyteczności publicznej wyposażonych 

w odpowiednie pojemniki lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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7. Zużyte opony odbierane będą z nieruchomości, co najmniej raz w roku zgodnie z harmonogramem 

w limicie określonym odrębną uchwałą. Pozostałe opony należy dostarczyć bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Odpady zanieczyszczone azbestem lub zawierające azbest, mogą być przekazane jedynie odbiorcy, 

posiadającemu stosowne zezwolenie na zbieranie i transport tego odpadu. Postanowienia „Programu usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kuryłówka na lata 2014-2032” stosuje się 

odpowiednio. 

9. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2-5 powinny być w miarę możliwości: 

- opróżnione z resztek produktów, 

- zgniecione w celu zmniejszenia objętości, 

- oczyszczone z nakrętek i etykiet. 

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

komunalnych na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejscu 

umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

1) wrzucanie do pojemników wyłącznie odpadów do nich  przeznaczonych; 

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy, w celu zabezpieczenia przed zalewaniem przez wody 

opadowe oraz przed dostępem zwierząt; 

3) poddawanie pojemników myciu, czyszczeniu i okresowej dezynfekcji; 

4) stałą  naprawę ich szczelności. 

Rozdział 5. 

Częstotliwość i sposób odbierania odpadów komunalnych 

§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) z terenu nieruchomości zamieszkałej, zmieszane odpady komunalne i selektywnie zebrane o których mowa 

w § 6 ust. 1 pkt 1-7 – 1 raz na miesiąc; 

2) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego – sukcesywnie w miarę ich zapełnienia jednak 

nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc; 

3) z domków letniskowych, nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych – jeden raz w miesiącu w okresie 

od maja do końca października; 

4) odpady zielone – jeden raz w miesiącu w okresie od maja do końca października; 

5) zimny popiół, żużel – od września do kwietnia z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej; 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – co najmniej 

raz w roku w terminie ustalonym w harmonogramie odpadów; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Dokładne terminy i godziny odbioru przedstawione zostaną w dostarczonym przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne rocznym harmonogramie. 

3. W przypadku gdy w pojemnikach lub workach do zmieszanych odpadów komunalnych będą znajdować 

się odpady podlegające selektywnej zbiórce, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgłosi ten fakt 

do Urzędu Gminy Kuryłówka. 
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Rozdział 6. 

Zasady opróżniania zbiorników bezodpływowych 

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub w przydomowe 

oczyszczalnie ścieków obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełniania się urządzeń do gromadzenia nieczystości 

ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Nieczystości ciekłe należy przekazywać wyłącznie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie Wójta 

Gminy Kuryłówka na odbieranie nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

3. Przy opróżnianiu zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, ilość wywiezionych nieczystości 

ciekłych powinna być zbliżona do ilości zużytej wody. 

4. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków powinno 

następować z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji obsługi. 

5. Wywóz nieczystości ciekłych musi następować w sposób systematyczny, uwzględniający ograniczoną 

pojemność zbiorników bezodpływowych oraz zachodzących w ich wnętrzu procesów biologicznych, 

w terminach zapobiegających przepełnianiu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu 

nieczystości do gruntu, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. 

6. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie 

ścieków obowiązani są do przechowywania dokumentów potwierdzających ponoszenie opłat z tytułu 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub odbioru osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Rozdział 7. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 9. 1. W celu osiągnięcia poziomów recyklingu określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki 

Odpadami, właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych 

obowiązani są do: 

1) minimalizowania używania jednorazowych toreb (opakowań); 

2) kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych; 

3) zgniatania plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem ich 

do pojemników na odpady; 

4) kompostowania odpadów biodegradowalnych na terenie własnych nieruchomości. 

2. Kierowanie odpadów do poszczególnych instalacji musi być zgodne z uchwałą Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego w sprawie wykonania WPGO, zawierającej wykaz instalacji w podziale na regiony. 

3. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania z mechaniczno -biologicznego 

przetwarzania MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do instalacji 

posiadających status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), położonych 

najbliżej miejsca wytwarzania odpadów. 

4. Do końca 2020 r. dla poszczególnych frakcji odpadów należy osiągnąć następujące poziomy odzysku: 

1) papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło na poziomie minimum 50% ich masy; 

2) odpadów niebezpiecznych na poziomie 95% ich masy; 

3) odpadów wielkogabarytowych na poziomie 95% ich masy; 

4) odpadów budowlano-remontowych na poziomie 70% ich masy. 

Rozdział 8. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 10. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 

swojej nieruchomości w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierząt poza jej granice. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 
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1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych, bądź 

uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie 

przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem. 

4. Przepisy określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić 

zagrożenie dla ludzi. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psa przewodnika. 

6. Zwierzęta padłe należy usuwać niezwłocznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Rozdział 9. 

Wymagania dotyczące utrzymywania  zwierząt gospodarskich 

§ 11. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich powinien spełnić następujące wymogi : 

1) posiadanie budynków inwentarskich spełniających wymagania ustawowe; 

2) odpady i nieczystości powstające w związku z hodowlą powinny być gromadzone i usuwane w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym z wymogami niniejszej uchwały. 

Rozdział 10. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 12. 1. Obowiązkową deratyzacją objęte są obszary zabudowy zagrodowej, w których utrzymywane są 

zwierzęta gospodarskie, obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, obiekty użyteczności 

publicznej, obsługi ludności. 

2. Obowiązkową deratyzację na terenie gminy przeprowadza się raz w roku w miesiącu październiku. 

3. Obowiązek ten może być realizowany w innych porach, w miarę potrzeb. 
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