
UCHWAŁA NR XXV/142/2013
RADY GMINY JANOWIEC

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach, Rada Gminy Janowiec uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Janowiec” w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Ambryszewski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 18 kwietnia 2013 r.

Poz. 2030
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/142/2013 
Rady  Gminy  Janowiec 
z dnia 22 marca 2013 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA 
TERENIE GMINY JANOWIEC 

 
ROZDZIAŁ I 

 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTO ŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMO ŚCI 
 

§ 1. 
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, 
w zakresie obejmującym co najmniej: 
a) papier, 
b) metale, 
c) tworzywa sztuczne, 
d) szkło,  
e) opakowania wielomateriałowe, 
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, 
g) odpady zielone, 
h) przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich, 
i) zużyte baterie i akumulatory, 
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
l) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
m) zużyte opony, 

2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów uprawnionym podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
podmiotom prowadzącym zbiórki objazdowe lub przekazywanie odpowiednim podmiotom 
w trybie określonym przez właściwe przepisy, 

3) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich 
uprawnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
 

§ 2. 
W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania 
i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku foliowym, 
b) szkło – w osobnym pojemniku lub worku foliowym, 
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku, 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku foliowym, 
b) szkło – w osobnym pojemniku lub worku foliowym, 
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku, 
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3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne: 
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – w osobnym pojemniku lub worku foliowym, 
b) szkło – w osobnym pojemniku lub worku foliowym, 
c) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w osobnym pojemniku. 
 

§ 3. 
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników przylegających 
bezpośrednio do tych nieruchomości.  

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone na skraju 
chodnika od strony jezdni, w sposób nieutrudniający ruchu oraz tak, aby możliwe było ich 
usunięcie przez służby utrzymujące jezdnię. 

§ 4. 
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi, jest dozwolone jedynie 

w obrębie własnej nieruchomości pod warunkiem, że ścieki są odprowadzane do kanalizacji lub 
zbiornika bezodpływowego. 

2. Niedozwolone jest mycie pojazdów samochodowych w pobliżu cieków wodnych, ujęć wody     
i innych miejsc, gdzie istnieje zagrożenie bezpośredniej infiltracji do ziemi i wód. 

3. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy  te 
mogą powodować zagrożenie dla środowiska. Zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z 
wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych, wymiany 
amortyzatorów i urządzeń klimatyzacyjnych. 

 
 

ROZDZIAŁ II 
 

RODZAJE I MINIMALNE POJEMNO ŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA 

DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH PO JEMNIKÓW 
I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, P ORZĄDKOWYM 

I TECHNICZNYM 
 

§ 5. 
1. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są: 

1) worki foliowe o pojemności od 60 do 120 litrów, 
2) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 litrów, 
3) pojemniki na odpady o pojemności od 120 do 360 litrów, 
4) kontenery o pojemności od 1,1 do 34 m3. 

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki foliowe w 
odpowiednich kolorach: 

1) zielonym, z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe, 
2) jasnożółtym lub przezroczystym, z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), 
3) czarnym, brązowym, ciemnozielonym z tworzywa sztucznego lub metalowym (pojemnik 

cynkowy) z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone 

w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.  
4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki foliowe na odpady muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów i instrukcję korzystania z pojemnika, a 
także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, 
kontenera lub worka. 
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5. Oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka dostarczone 
zostanie przez gminę lub podmiot odbierający odpady. 

6. Do selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) oraz selektywnie zbieranego 
szkła, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki. 

7. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli na terenie nieruchomości do której posiadają tytuł 
prawny, kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach. 

 
§ 6. 

1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 
ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 120 litrów, 
2) od 6 do 8 osób – o pojemności 240 litrów, 
3) od 9 do 13 osób – o pojemności 360 litrów, 
4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3. 
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, 

ustala się minimalną pojemność pojemnika lub worka foliowego przeznaczonego do zbierania 
segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a-g, jeżeli z takiego 
pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 3 osoby – o pojemności 60 litrów, 
2) od 4 do 6 osób – o pojemności 120 litrów, 
3) od 7 do 13 osób – o pojemności 360 litrów, 
4) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników  zgodnie ze 

wskazaniami wymienionymi w pkt 1-3. 
 

§ 7. 
1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 5 osób – o pojemności 120 litrów, 
2) od 6 do 8 osób – o pojemności 240 litrów, 
3) od 9 do 13 osób – o pojemności 360 litrów, 
4) od 14 do 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 litrów, 
5) od 27 do 52 osób – o pojemności 1100 litrów, 
6) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami 

wymienionymi w pkt 1-5. 
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, 

ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów 
komunalnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) do 5 osób – o pojemności 120 litrów, 
2) od 6 do 8 osób – o pojemności 240 litrów, 
3) od 9 do 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 litrów, 
4) od 27 do 52 osób – o pojemności 1100 litrów, 
5) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność  pojemników zgodnie ze wskazaniami 

wymienionymi w pkt 1-4. 
 
 
 
 

§ 8. 
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1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność 
pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 
jeżeli z takiego pojemnika  korzysta: 

1) nie więcej niż 6 osób – pojemnik o pojemności 120 litrów, 
2) od 7 do 13 osób – pojemnik o pojemności 240 litrów, 
3) od 14 do 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 litrów, 
4) od 27 do 52 osób – pojemnik o pojemności 1100 litrów, 
5) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami 

wymienionymi w pkt 1-5. 
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się minimalną pojemność 
pojemnika przeznaczonego do zbierania segregowanych odpadów komunalnych, jeżeli z takiego 
pojemnika korzysta: 

1) nie więcej niż 2 osoby – pojemnik lub worek o pojemności 60 litrów, 
2) od 3 do 6 osób – pojemnik lub worek o pojemności 120 litrów, 
3) od 7 do 13 osób – pojemnik o pojemności 240 litrów, 
4) od 14 do 26 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 litrów, 
5) od 27 do 52 osób – pojemnik o pojemności 1100 litrów, 
6) dla większej ilości osób należy zwiększyć pojemność pojemników zgodnie ze wskazaniami 

wymienionymi w pkt 1-5. 
 

§ 9. 
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny 
odpadów komunalnych przy drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym – 35 litrów, usytuowane w odległości maksymalnie 10 km od 
kolejnego pojemnika, 

2) w terenie zabudowanym – od 10 do 35 litrów, usytuowane w odległości maksymalnie 
500 m od kolejnego pojemnika. 

 
§ 10. 

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Ponadto: 

1) pojemniki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym 
dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd 
pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2, 

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników 
do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę 
przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z 
przedsiębiorcą odbierającym odpady, 

3) worki lub pojemniki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych 
użytkowników ciągów komunikacyjnych, dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak aby 
uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr, 

4) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, 
w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc 
parkingowych. 
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2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania 
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym 
w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

 
§ 11. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w 
należytym stanie sanitarnym. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 
technicznym poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany 
w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie 
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do 
ich przepełnienia, instruowanie użytkowników nieruchomości o sposobie korzystania z pojemnika. 

 
 

ROZDZIAŁ III 
CZĘSTOTLIWO ŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  

I NIECZYSTO ŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMO ŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO U ŻYTKU PUBLICZNEGO 

 
§ 12. 

1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju 
odpadów z minimalną częstotliwością w następujący sposób: 

a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 
b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,  
c) szkło – jeden raz na dwa miesiące 

przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować 
nieprzepełnianie się pojemników lub worków.  

2. Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do  
specjalistycznych pojemników ustawionych w budynku SP ZOZ-u lub do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

3.  Odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań   po nich 
odbierane będą podczas zbiórek objazdowych – nie rzadziej niż jeden raz do roku lub w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Odpady baterii i akumulatorów należy przekazywać do punktu zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
oraz odbierane będą podczas objazdowych akcji zbierania tych odpadów nie rzadziej niż jeden raz 
do roku. 

5. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktu 
zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych oraz odbierane będą podczas objazdowych akcji zbierania tych odpadów 
nie rzadziej niż jeden raz do roku. 

6. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w systemie objazdowym – nie 
rzadziej niż jeden raz do roku lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

7. Odpady z remontów odbierane będą z terenu nieruchomości w systemie objazdowym nie rzadziej 
niż jeden raz do roku lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek, na które istnieje potrzeba 
uzyskania pozwolenia na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu, winny być 
odbierane z terenu nieruchomości, po zawarciu oddzielnej umowy na świadczenie dodatkowych 
usług. 
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9. Odpady zużytych opon należy przekazać do punktu zbierania opon lub do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz odbierane będą podczas objazdowych akcji zbierania tych 
odpadów nie rzadziej niż jeden raz do roku. 

10. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane nie rzadziej niż jeden raz 
w roku w taki sposób aby nie dopuścić do ich przepełniania. 

11. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 
przepełnienia, nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie. 

 
 
 

ROZDZIAŁ IV 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJ ĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 
 

§ 13. 
1. Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez 
przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób: 

1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – 
przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Lubelskiego regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych, a w przypadku jej awarii – do instalacji zastępczej, 

2) odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje do wskazanej w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami. 

2. Na terenie gminy Janowiec nie istnieje i nie jest planowana do utworzenia stacja 
przeładunkowa odpadów. 

 
 
 

ROZDZIAŁ V 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJ ĄCYCH ZWIERZ ĘTA DOMOWE, MAJ ĄCYCH NA 
CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCI ĄŻLIWO ŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ 
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO 
UŻYTKU 

 
§ 14. 

1. Osoby, będące właścicielami lub opiekunami psów oraz innych zwierząt domowych, są 
zobowiązane do sprawowania należytej opieki nad tymi zwierzętami i utrzymywania zwierząt 
w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. 

2. Wprowadzanie psów na tereny przeznaczone do użytku publicznego jest dozwolone tylko na 
smyczy, natomiast psy ras uznawanych za agresywne oraz inne psy mogące stanowić zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

3. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w kagańcu, tylko w miejscach mało 
uczęszczanych i z zachowaniem możliwości kontroli nad jego zachowaniem ze strony opiekuna. 

4. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach 
określonych przez przewoźnika. 

5. Zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności 
publicznej, placówek handlowych i gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego 
oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości oraz na tereny placów zabaw i gier dla 
dzieci. 

6. Zakazu określonego w ust. 5 nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych. 
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7. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane nie dopuszczać, aby zwierzęta 
zakłócały spokój innym użytkownikom nieruchomości. 

8. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe z obiektów i innych terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, należy do obowiązków właściciela. 

 
 

ROZDZIAŁ VI 
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁ ĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAK ŻE ZAKAZU ICH 
UTRZYMYWANIA NA OKRE ŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMO ŚCIACH 
 

§ 15. 
1. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej zakazuje się produkcji towarowej zwierząt 

gospodarskich. 
2. Na obszarach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się prowadzenie małych, przydomowych 

hodowli zwierząt gospodarskich w ilości przeznaczonej wyłącznie na własny użytek.  
3. Utrzymujący hodowlę zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów 

niniejszego regulaminu, a także do: 
1) gromadzenia i usuwania powstających w związku z ich utrzymywaniem odpadów 

i nieczystości w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby, wody i powietrza, 
2) utrzymywanie należytej czystości terenu i pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt 

gospodarskich. 
4. Usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta gospodarskie z obiektów i innych 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, należy do obowiązków właściciela.  
5. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach ustawionych w odległości co 

najmniej 10 m od granicy nieruchomości sąsiednich, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli tych nieruchomości. 

 
ROZDZIAŁ VII 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJ ĄCYCH OBOWI ĄZKOWEJ DERATYZACJI I 
TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

 
§ 16. 

1. Właściciele nieruchomości, na terenie których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, 
są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji dwa razy w roku: 

1) w terminie wiosennym w dniach od 1 do 30 kwietnia każdego roku, 
2) w terminie jesiennym w dniach od 1 do 31 października każdego roku. 

2. Właściciele pozostałych nieruchomości, w szczególności obiektów magazynowania i handlu 
artykułami spożywczymi, zakładów zbiorowego żywienia, placówek oświatowych, kulturalnych 
opieki zdrowotnej i społecznej, są zobowiązani do przeprowadzenia deratyzacji przynajmniej raz w 
roku, w terminie jesiennym. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 
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