
 
 

UCHWAŁA NR XXV/176/20 
RADY MIEJSKIEJ ANNOPOL 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kraśniku, 

RADA MIEJSKA 
uchwala: 

§ 1. Uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/3419 Rady Miejskiej Annopol z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Annopol (Dz.Urz. Woj. Lubelskiego 
z 2019 r. poz. 1886). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Annopola. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Zenobia Jarmuła 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 2 września 2020 r.

Poz. 4369



Załącznik do uchwały Nr XXV/176/20 

RADY MIEJSKIEJ ANNOPOL 

z dnia 14 sierpnia 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol. 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne.  

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Annopol. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i obiektach 

użyteczności publicznej 

§ 2. Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,  

1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych. 

2.  Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w workach lub 
pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selektywnej zbiórce mającej na celu 
oddzielne gromadzenie następujących rodzajów odpadów: 

1) papier, 

2) metale i tworzywa sztuczne, 

3) opakowania wielomateriałowe, 

4) szkło, 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) 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, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady zielone, 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

14) odpady niebezpieczne. 

3.  Pozostałe odpady zbierane są przez właścicieli nieruchomości jako NIESEGREGOWANE 
(zmieszane) odpady komunalne i gromadzone w osobnym pojemniku. 

4.  Frakcja PAPIER, w skład której wchodzą odpady z papieru i odpady opakowaniowe z papieru, 
z tektury, zbierane i gromadzone w osobnym pojemniku lub worku. 

5.  Frakcja SZKŁO, w skład której wchodzą odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła zbierane i gromadzone w osobnym worku lub pojemniku.  
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6.  Frakcja METALE I TWORZYWA SZTUCZNE, w skład której wchodzą odpady metali, w tym 
odpady opakowaniowe z metali. Odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw 
sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbierane i gromadzone w osobnym worku lub 
pojemniku.  

7.  Frakcja BIOODPADY, w skład której wchodzą bioodpady, zbierane i gromadzone w osobnym worku 
lub pojemniku. 

8.  Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 
niezawierających odpadów odzwierzęcych, w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

9.  Ustala się, że w przypadku złożenia przez właściciela nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej 
informacji o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, odpady te 
nie będą odbierane z tych nieruchomości. Jednak właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej może 
nadmiar bioodpadów przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nieodpłatnie we 
własnym zakresie. 

10.  Odpady zebrane selektywnie i pozostałe zmieszane należy przekazać uprawnionemu przedsiębiorcy 
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. 

11.  Odpady, o których mowa w ust. 2 odbierane będą w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie. 

12.  Właściciele nieruchomości mają obowiązek przekazywania selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady w terminie wyznaczonym harmonogramem lub do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

13.  Właściciele nieruchomości są zobowiązani zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego 
odpady dostęp do pojemników w czasie ustalonym, w harmonogramie odbierania odpadów, w sposób 
umożliwiający opróżnienie pojemnika. 

§ 3.  

Zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. 

1. Właściciel nieruchomości może dostarczyć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych następujące rodzaje odpadów: 

1) przeterminowane leki, 

2) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 

3) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

4) zużyte baterie i akumulatory, 

5) zużyte opony, 

6) odzież i tekstylia, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady zielone. 
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2. Przekazywanie selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów 
zielonych z ogrodów i parków nie jest obowiązkowe ze względu na charakter gminy pod warunkiem, że 
odpady te zagospodarowywane są przez ich właścicieli we własnym zakresie poprzez gromadzenie 
i przetwarzanie ich w przydomowych kompostownikach. 

3. Odpady wymienione w ust. 1 mogą być również zagospodarowywane poprzez istniejące systemy 
zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, np. w oparciu o: 

1) sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, 

2) placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów 
niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje odpadowe, baterie, akumulatory). 

§ 4. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego  

1. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego powinno być realizowane na bieżąco w celu niezwłocznego usunięcia przeszkód lub zagrożeń dla 
swobodnego przejścia lub przejazdu. 

2. Materiał używany do likwidacji śliskości i oblodzenia usuwa się niezwłocznie po ustaniu przyczyn 
zastosowania. 

3. Błoto i zanieczyszczenia należy sprzątać na bieżąco bez ich gromadzenia. 

4. Zanieczyszczenia z przystanków komunikacyjnych oraz dróg publicznych, należy gromadzić przy 
krawędzi jezdni w sposób nie utrudniający zatrzymywania się pojazdów, swobodnego wsiadania i wysiadania 
pasażerów. 

§ 5. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. 

1. Pojazdy samochodowe można myć poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc: 

1) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 
ziemi, 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości 
dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich 
nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie 
z przepisami ustawy. 

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. 1. Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojemnikach, spełniających 
techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej. 

2. Liczba pojemników na odpady komunalne powinna być wystarczająca do umieszczenia w nich 
wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomości. 

3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie 
Gminy Annopol: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności: 

a) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej - 120 l, 240l, 
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b) w zabudowie wielorodzinnej – 1100 l, 7000 l. 

4. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Annopol: 

1) w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej pojemniki o pojemności minimum 120 l lub worki o pojemności 
minimum 60 l, 

2) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki o pojemności od 800 l do 7000 l. 

3) Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować: pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej 
zbiórki odpadów, które powinny być oznakowane, utrzymane w następującej kolorystyce i oznaczone 
napisami umożliwiającymi identyfikację przeznaczenia: 

a) żółty oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, z przeznaczeniem na metale, 
tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

b) niebieski oznaczony napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na papier, 

c) zielony oznaczony napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na szkło, 

d) brązowy oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

4) odpady budowlane należy gromadzić w specjalistycznych pojemnikach, workach BIG-BAG o poj.1000L 
lub kontenerach, uniemożliwiających pylenie. 

5. Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach 

o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy: 

1) W zabudowie zagrodowej 

a) do 4 osób - pojemnik 120 l, 

b) od 5 do 8 osób - pojemnik 240 l, 

c) powyżej 8 osób - wielokrotność pojemnika 120 l lub 240 l. 

2) W zabudowie jednorodzinnej: 

a) do 4 osób - pojemnik 120 l, 

b) od 5 do 8 osób - pojemnik 240 l, 

c) powyżej 8 osób - wielokrotność pojemnika 120l lub 240l. 

3) W zabudowie wielorodzinnej: 

a) do 50 osób - pojemnik 1100 l, 

b) powyżej 50 osób - wielokrotność pojemnika 1100l. 

6. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub  

w przeźroczystych, odpowiednio oznaczonych workach o minimalnej pojemności, uwzględniającej 
następujące normy: 

1) W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) minimum 1 worek z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

b) minimum 1 worek z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

c) minimum 1 worek na szkło i opakowania szklane; 

d) minimum 1 worek na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 

2) W zabudowie wielorodzinnej: 

a) do 50 osób: 

᠆ minimum 1 pojemnik 800 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 
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᠆ minimum 1 pojemnik 800 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne opakowania 
wielomateriałowe; 

᠆ minimum 1 pojemnik 800 l z przeznaczeniem na szkłoi opakowania szklane; 

᠆ minimum 1 pojemnik 800 l z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów; 

b) powyżej 50 osób: 

᠆ wielokrotność pojemnika 800 l z przeznaczeniem na papier i makulaturę, 

᠆ wielokrotność pojemnika 800 l z przeznaczeniem na metal, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe; 

᠆ wielokrotność pojemnika 800 l na szkło i opakowania szklane; 

᠆ wielokrotność pojemnika 800 l na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. 

7. Punkty 1-6 stosuje się odpowiednio do właścicieli nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomości zamieszkałe. 

8. Ustala się minimalną miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz minimalną pojemność 
pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała: 

1) dla biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni i praktyk lekarskich - 10 l na każdą osobę zatrudnioną, 
jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów 
innych niż odpady komunalne, 

2) dla lokali gastronomicznych - 25 l na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak 
niż 120 l na punkt, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady 
komunalne, 

3) dla lokali handlowych i punktów usługowych - 30 l na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l, 
niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady komunalne, 

4) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 10 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak 
niż 120 l, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady komunalne, 

5) dla ogródków działkowych-10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, jeżeli działka 
wyposażona jest w kompostownik lub 15 l na każdą działkę w przypadku braku kompostownika, a poza 
wymienionym okresem - 5 l na każdą działkę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l, 

6) dla cmentarzy - 2 l na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt Wszystkich Świętych nie mniej niż 5 l na 
jedno miejsce pochówku, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

9. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują 
mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na 
wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. 

10. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach należy stosować kosze uliczne 
o pojemności od 10 l do 75 l. 

11. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez ich 
dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej raz do roku, oraz w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności 
poprzez stałą naprawę ich szczelności. 

Rozdział 4. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

§ 7. Określenie częstotliwość i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych. 

1.  Z nieruchomości położonych na terenie miasta zabudowanych zamieszkałymi domami 
wielorodzinnymi: 

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – dwa razy na miesiąc, 
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2) papier –dwa razy na miesiąc, 

3) szkło – dwa razy na miesiąc, 

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – dwa razy w tygodniu, 

5) zmieszane odpady komunalne - dwa razy w tygodniu, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej 2 razy 
w roku. 

2.  Z nieruchomości położonych na terenie miejskim i wiejskim Gminy Annopol zabudowanych 
zamieszkałymi domami jednorodzinnymi oraz z pozostałymi nieruchomościami, z których odbiera się odpady 
komunalne: 

1) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – jeden raz na miesiąc, 

2) papier –jeden raz na kwartał, 

3) szkło –jeden raz na kwartał, 

4) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - jeden raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października oraz jeden raz w miesiącu w pozostałych miesiącach w roku, za 
wyjątkiem nieruchomości, których właściciele złożyli w deklaracji informację o posiadaniu 
i zagospodarowaniu tych odpadów we własnym zakresie w przydomowym kompostowniku, 

5) pozostałe odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz jeden 
raz w miesiącu w pozostałych miesiącach w roku, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - co najmniej 2 razy 
w roku. 

3.  Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania 
i wysypywania się odpadów, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

4.  Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu, 
nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

§ 8. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez 
przedsiębiorcę świadczącego usługi na wywóz odpadów komunalnych i wcześniejszym uzgodnieniu terminu 
i miejscu ich odbioru. 

Rozdział 5. 
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI. 

§ 9. Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

1.  Powstające w gospodarstwach odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności 
wykorzystane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych 
kompostownikach w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej. 

2.  Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych zobowiązani są do oddzielnego gromadzenia tych 
odpadów i dostarczenia ich do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

3.  Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich 
zmieszaniu, a następnie przedsiębiorca powinien je przekazać podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami. 

§ 10. Obowiązki Przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

1.  Osiąganie poziomów recyklingu w danym roku kalendarzowym w odniesieniu do masy odebranych 
przez siebie odpadów komunalnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2167). 
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2.  Ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2017 r. w sparwei poziomów ograniczenia 
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U. z 2017 r., poz. 2412). 

Rozdział 6. 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE I GOSPODARSKIE 

§ 11. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt przed zagrożeniem lub uciążliwością 
a także dołożenie starań aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, 
w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

3. Osoby utrzymujące w lokalach mieszkalnych gady, ptaki, owady lub inne zwierzęta mogące stanowi 
zagrożenie dla zdrowia lub życia zobowiązane są do zabezpieczenia ich przed wydostaniem się z pomieszczeń. 

§ 12. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy należy: 

1. Stały skuteczny nadzór nad psami w szczególności rasy uznanej za agresywną i innymi zwierzętami 
domowymi. 

2. Utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących 
się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach, poprzez: 

1) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych 
oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, 

2) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki 
ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach 
przeznaczonych do wspólnego użytku.. 

Rozdział 7. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 
 

§ 13. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
jeżeli mają zapewnione niezbędne warunki lokalowe, przestrzenne i sanitarne oraz nie stanowią uciążliwości 
dla otoczenia. Posiadacz zwierząt ma obowiązek: 

1) utrzymywać miejsca dla zwierząt w czystości i porządku, w tym regularnie usuwać odchody, 

2) usuwać niezwłocznie zanieczyszczenia i szkody wyrządzone w miejscach przeznaczonych do 
powszechnego użytku, w związku z przegonem lub wypasem zwierząt. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody 
działkowe. 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zobowiązani 
są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto: 

1) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 
wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony, 

2) pszczoły trzymać w ulach. 

4. Hodowla zwierząt gospodarskich może być prowadzona w gospodarstwach typu zagrodowego, 
wyposażonych w budynki inwentarskie, spełniające wymogi stawiane tym obiektom. 

5. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany zapewnić gromadzenie i usuwanie 
powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
nie powodując zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Rozdział 8. 
OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA I TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA 

§ 14. 1.  Deratyzacji podlegają wszystkie nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi oraz 
wielorodzinnymi na terenie Gminy Annopol: 

1) w okresie wiosennym od dnia15 kwietnia do dnia 15 maja, 

2) w okresie jesiennym od dnia 15 października do 15 listopada oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia 
populacji gryzoni na terenie nieruchomości.
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