
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/141/2020 
RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 oraz z 2019 r. poz. 2020), Rada 
Gminy Trzydnik Duży uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzydnik Duży” 
stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzydnik Duży. 

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr III/23/2018 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzydnik Duży. 

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

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Ryszard Serafin 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 listopada 2020 r.

Poz. 5662



Załącznik do uchwały Nr XVIII/141/2020 

Rady Gminy Trzydnik Duży 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży 

Rozdział 1. 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzydnik Duży zwany dalej 
Regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzydnik Duży. 

Rozdział 2. 
SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY 

W ZAKRESIE: SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
OBEJMUJĄCEGO CO NAJMNIEJ PAPIER, METALE, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO, 

ODPADY OPAKOWANIOWE WIELOMATERIAŁOWE ORAZ BIOODPADY; SELEKTYWNEGO 
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONEGO PRZEZ PUNKTY 

SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH; UPRZĄTANIA BŁOTA, ŚNIEGU, 
LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU 

PUBLICZNEGO, MYCIA I NAPRAWY POJAZDÓW 

SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Trzydnik Duży zobowiązani są do 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych i do przekazywania podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) szkło, 

4) bioodpady. 

2. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Trzydnik Duży zobowiązani są do 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, który 
zapewnia przyjmowanie niżej wymienionych odpadów komunalnych: 

1) wymienionych w ust. 1 

2) niebezpiecznych, 

3) przeterminowanych leków, 

4) chemikaliów, 

5) 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, 

6) zużytych baterii i akumulatorów, 

7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

9) zużytych opon, 

10) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

11) tekstyliów i odzieży, 
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12) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy, 

13) popiołu i żużli paleniskowych. 

3. Odpady o których mowa w § 2. ust. 1 i ust. 2, należy zbierać i gromadzić w pojemnikach i workach 
z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji. 

4. Pozostałe z procesu segregacji, niewymienione w § 2 ust. 1 i ust. 2, odpady komunalne powstałe na 
terenie nieruchomości, kwalifikuje się jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady 
resztkowe. 

5. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (zwany dalej: PSZOK) prowadzi selektywną zbiórkę odpadów 
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy i zapewnia 
przyjmowanie wszystkich odpadów wymienionych w § 2. ust 1 i ust. 2. 

6. Odpady o których mowa w § 2 ust. 1 oraz odpady niesegregowane (zmieszane), o których mowa 

w §2 ust. 4 będą przekazywane przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach 
wyznaczonych harmonogramem dostarczonym właścicielom nieruchomości oraz podanym do publicznej 
wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób. 

7. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 2 przekazywane są przez właścicieli nieruchomości odpowiednio: 

1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 – przygotowane do odbioru w sposób określony w § 3, mogą być 
dostarczone bezpośrednio do PSZOK, 

2) odpady niebezpieczne – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

3) przeterminowane leki – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK lub dostarczyć do specjalistycznego 
pojemnika ustawionego w aptece na terenie gm. Trzydnik Duży, 

4) chemikalia – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

5) 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 igły i strzykawki - należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

6) zużyte baterie i akumulatory – należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż 
detaliczną lub dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich 
sprzedaż detaliczną lub dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK lub wystawić do 
odbioru podczas akcji zbierania tych odpadów, 

9) zużyte opony – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

11) tekstylia i odzież – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

12) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK, 

13) popiół i żużle paleniskowe – należy dostarczać bezpośrednio do PSZOK. 

8. Odpady z papieru należy zbierać w taki sposób, aby nie były zabrudzone i zatłuszczone. 

9. Opróżnione opakowania należy jeżeli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed włożeniem do 
worka lub pojemnika. 

10. Odpady komunalne należy gromadzić w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi. 

§ 3. 1.  Od właścicieli nieruchomości sprzed nieruchomości odbierane są niżej wymienione odpady 
komunalne przygotowane do odbioru w następujący sposób: 

1) papier - pojemnik (worek) w kolorze niebieskim oznaczony napisem „PAPIER”, 
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2) szkło (kolorowe i bezbarwne) – pojemnik (worek) w kolorze zielonym, oznaczony napisem „SZKŁO”, 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – pojemnik (worek) w kolorze 
żółtym, oznaczony napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

4) bioodpady – pojemnik (worek) w kolorze brązowym, oznaczony napisem „BIO”, 

5) pozostałości po segregacji odpadów komunalnych - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, tzw. 
odpady resztkowe – pojemnik (worek) w kolorze czarnym lub innym oznaczonym napisem 
„ZMIESZANE”, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe przygotowane do odbioru w przypadku okresowych akcji zbierania 
tych odpadów. 

2. Pozbywanie się odpadów z terenu nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie 

w odpowiednich pojemnikach lub workach według zasad określonych w § 3 ust. 1 pkt 1 do 5, 

a następnie przekazanie ich do odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na terenie gminy lub 
odpowiednio dostarczenie ich do wyznaczonych punktów lub do PSZOK, w sposób określony w § 2 ust. 7 

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie 
następujących warunków: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, 

3) mycie wyłącznie nadwozia samochodu. 

2. Drobne naprawy pojazdów samochodowych dozwolone są poza warsztatami samochodowymi, na terenie 
nieruchomości, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone 
w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami. 

Rozdział 3. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 
KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI 

§ 6. 1.  Wprowadza się możliwość kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na 
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

2. Zwalnia się właściciela nieruchomości posiadającego kompostownik z obowiązku wyposażenia 
nieruchomości w worki lub pojemniki na bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

3. Wymóg kompostowania bioodpadów, o którym mowa w § 6 ust. 1 uważa się za spełniony jeżeli 
bioodpady, kompostowane są w wydzielonym i przeznaczonym do tego kompostowniku położonym na terenie 
nieruchomości, której dotyczy zwolnienie o którym mowa w § 6 ust. 2. 

Rozdział 4. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE RODZAJU I MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW 

I WORKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE 
NIERUCHOMOŚCI W TYM NA TERENACH PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW 
I WORKÓW ORAZ UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, 

PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 7. 1.  Do zbierania odpadów na terenie gminy stosuje się: 

1) worki foliowe o pojemności do 120 l, 

2) kosze uliczne o pojemności minimalnej 35 l, 
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3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l, 

4) kontenery o pojemności od 3000 l do 7000 l. 

2. Pojemniki i worki muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840-1 i PN-EN 840-2. 

3. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości należy gromadzić w workach, pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności zapewniającej niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając 
częstotliwość ich usuwania z terenu nieruchomości określoną w § 9 oraz poniższe normy: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych - w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej: 

a) do 5 osób – pojemnik 110/120 l, 

b) od 6 do 10 osób pojemnik 240 l lub dwa pojemniki 110/120l, 

c) powyżej 10 osób – wielokrotność pojemnika 110/120l lub 240l, 

d) w zabudowie wielorodzinnej do 50 osób – pojemnik 1100 l, 

2) dla nieruchomości niezamieszkałych - pojemność pojemników, kontenerów lub worków przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych, określa właściciel tej nieruchomości, spośród pojemników 
wymienionych w § 7 ust. 1, jednak nie mniejsze niż: 

a) dla szkół wszelkiego typu – pojemnik co najmniej 1100 l lub wielokrotność pojemników 240 l lub 
110/120 l, 

b) dla przedszkoli, żłobków – pojemnik co najmniej 1100 l lub wielokrotność pojemników 240 l lub 
110/120 l, 

c) dla lokali handlowych – co najmniej jeden pojemnik 110/120 l na lokal; 

d) dla lokali gastronomicznych – co najmniej jeden pojemnik 110/120 l na każdy punkt; 

e) dla instytucji użyteczności publicznej, biur, zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych – co najmniej 
jeden pojemnik 110/120 l na punkt; 

f) dla cmentarzy – co najmniej jeden pojemnik 7000 litrów. 

4. Właściciele nieruchomości, mają obowiązek udostępnić w dniu odbioru pojemniki i worki przeznaczone 
do zbierania odpadów komunalnych, w taki sposób, aby podmiot odbierający odpady komunalne nie musiał 
wjeżdżać na teren danej nieruchomości, poprzez: 

1) wystawienie pojemników i worków przed nieruchomość, w dniu ustalonym zgodnie 

z harmonogramem, przed godz. 7.00, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd do nich, w sposób 
nie zagrażający bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

2) w przypadku posiadania np.: altany śmietnikowej, ogrodzonej i zamykanej na klucz itp., do otwierania ich 
w dniu ustalonym zgodnie z harmonogramem, przed godz. 7.00. 

5. Na drogach publicznych oraz na nieruchomościach służących do użytku publicznego, należy stosować 
kosze uliczne lub pojemniki o pojemności co najmniej 35 l. 

6. Kosze na odpady, ustawione przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych 
terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla 
wszystkich użytkowników w/w. terenów, 

2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 
umożliwiających ich opróżnienie przez przedsiębiorcę. 

7. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników 

i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznakowane worki. 
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8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady w dobrym stanie 
technicznym i sanitarnym poprzez dokonywanie dezynfekcji i dezynsekcji, okresowych przeglądów 
i konserwacji stosownie do potrzeb oraz wymiany pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. 

Rozdział 5. 
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM 

I PORZĄDKOWYM MIEJSC GROMADZENIA ODPADÓW 

§ 8. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w należytym 
stanie sanitarnym, porządkowym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń 
dla zdrowia użytkowników poprzez: 

1) zabezpieczenie przed dostępem zwierząt, 

2) zabezpieczenie przed zalewaniem przez wody opadowe, 

3) nie dopuszczenie do zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami. 

Rozdział 6. 
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 9. 1.  Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1) pozostałe z procesu segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady resztkowe – 
raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) bioodpady - raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie, 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 

w miesiącu, 

4) papier – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

5) szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w miarę potrzeby w okresowych akcjach zbierania, 

w terminie określonym w harmonogramie. 

2. Właściciele nieruchomości mogą dwa razy w tygodniu pozbywać się pozostałych odpadów 
komunalnych, wymienionych w § 2 ust. 2 dostarczając samodzielnie odpady do PSZOK. 

3. Odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości według ustalonego harmonogramu 

w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00. 

4. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są nie rzadziej niż raz na 
dwa tygodnie, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy 
i wysypywania się z nich odpadów. 

§ 10. 1.  Nieczystości ciekłe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych 

i oczyszczalni przydomowych według zasad określonych w przepisach odrębnych. 

2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać 
przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu i nie może odbywać się rzadziej 
niż raz na pół roku. 

Rozdział 7. 
INNE WYMAGANIA, W TYM WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

§ 11. W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami podejmowane są działania obejmujące: 
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1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem selektywnego 
odbioru odpadów wszystkich właścicieli nieruchomości gminy; 

2) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, 

3) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie świadomości społeczeństwa na temat 
należytego gospodarowania odpadami w tym konieczności: zapobiegania powstawaniu odpadów, unikania 
stosowania przedmiotów jednorazowego użytku, ponownego używania przedmiotów, wykorzystywania 
pojemników i toreb wielokrotnego użytku, racjonalne wykorzystywanie żywności i zapobieganie jej 
marnowaniu, wykorzystywania odpadów z pielęgnacji zieleni przydomowej do produkcji kompostu na 
własne potrzeby. 

4) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich 
składowanie, 

5) zmniejszenie masy składowanych odpadów oraz 

6) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

Rozdział 8. 
OKREŚLA SIĘ OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH 

NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ 
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 12. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie 
swoich zwierząt i są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym 

w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu 
zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 

z niego. 

§ 13. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt 

w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub 
nieruchomościach. 

§ 14. Utrzymujący inne zwierzęta w charakterze zwierząt domowych w lokalach mieszkalnych lub 
użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

§ 15. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania w miejscu widocznym tabliczką ostrzegawczą 
bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić 
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego. 

§ 16. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras 
agresywnych lub zachowujące się agresywnie mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

§ 17. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
spowodowanych przez zwierzęta w miejscach służących do użytku publicznego. 

Rozdział 9. 
OKREŚLA SIĘ 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 

§ 18. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz w odpowiednio 
przystosowanych obiektach inwentarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp., 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych 
miejscach publicznych. 
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3. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym oraz działów specjalnych 
produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

2) przydomowego chowu np.: drobiu, pszczół, królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 

Rozdział 10. 
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI 

I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 19. 1.  Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są nieruchomości zajęte pod wielorodzinne 
budownictwo mieszkaniowe, placówki żywienia zbiorowego, placówki oświatowe i kulturalno-oświatowe, 
zespoły opieki zdrowotnej oraz nieruchomości związane z produkcją, handlem 

i magazynowaniem artykułów spożywczych. 

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 

1) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca, 

2) w terminie jesiennym od 1 października do 31 października.
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