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UCHWAŁA NR XVIII/104/20
RADY GMINY ROZOGI
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozogi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 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 Szczytnie, Rada Gminy Rozogi uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozogi”, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIV/178/17 Rady Gminy Rozogi z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Rozogi (Dz. Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego poz. 3236 z dnia 1 sierpnia 2017 r.).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozogi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Trzciński
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Załącznik
do uchwały Nr XVIII/104/20
Rady Gminy Rozogi
z dnia 25 marca 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROZOGI
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rozogi, zwany dalej „regulaminem”
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozogi w zakresie określonym
w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:
1) wymagań w zakresie:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego: papier i tekturę,
metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół.
b) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców
gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w lit. a,
odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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
igły i strzykawki, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzęt elektrycznego i elektronicznego,
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych
oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
c) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego,
d) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;
9) określenia wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnić właścicieli tych nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka na te odpady.
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10) Określenia wymagań uznania odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. a i b, że są zbierane w sposób
selektywny.
§ 2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.,
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r.,
4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,
5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości realizują ich właściciele
poprzez selektywne zbieranie odpadów komunalnych i przekazywanie ich zgodnie z wymogami niniejszego
regulaminu;
2. w drodze selektywnej zbiórki wydziela się następujące frakcje odpadów:
1) papier (odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury - gazety, czasopisma,
katalogi, prospekty, ulotki, książki, zeszyty, torebki papierowe, pudełka kartonowe lub tekturowe, tektura,
papier szkolny i biurowy, papier pakowy),
2) szkło (odpady opakowaniowe ze szkła - butelki po napojach, szklane opakowania po kosmetykach, słoiki),
3) metale (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali - puszki aluminiowe i metalowe po
napojach, puszki po konserwach, metalowe nakrętki od słoików i butelek, drobny złom),
4) tworzywa sztuczne (odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznychopakowania po jogurtach, serkach, kefirach, śmietanie, butelki plastikowe po napojach (zgniecione
i odkręcone), po płynach, szamponach, po środkach czyszczących, po kosmetykach, plastikowe torebki,
worki foliowe i torebki z tworzyw sztucznych, opakowania po produktach z tworzyw sztucznych,
reklamówki, koszyczki po owocach, doniczki plastikowe, plastikowe nakrętki od słoików i butelek),
5) opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki - wielowarstwowe kartony po napojach, mleku, sokach),
6) bioodpady,
7) popiół.
3. niezależnie od prowadzonej zbiórki odpadów, wyodrębnieniu ze strumienia odpadów komunalnych podlegają:
1) przeterminowane leki,
2) chemikalia (resztki farb, olejów, rozpuszczalników, lakierów, środków ochrony roślin, itp.),
3) zużyte baterie i akumulatory,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
7) zużyte opony (samochodowe, rowerowe, motocyklowe),
8) odpady niebezpieczne (np. świetlówki, lampy LED),
9) odpady odzieży i tekstyliów,
10) 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
4. wydzielone frakcje odpadów zbieranych selektywnie umieszcza się w odpowiednio oznakowanych
workach foliowych lub pojemnikach, tj.:
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1) papier - w worku lub pojemniku koloru niebieskiego z napisem „Papier”,
2) szkło - w worku lub pojemniku koloru zielonego z napisem „Szkło”,
3) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - w worku lub pojemniku koloru żółtego
z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
4) bioodpady - w worku lub pojemniku koloru brązowego z napisem „Bio”,
5) popiół - w worku lub pojemniku koloru szarego z napisem „Popiół”;
5. odpady wymienione w § 3 ust. 3 i ust. 4 pkt. 5 można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych lub przekazywać po uzgodnieniu warunków odbioru firmie odbierającej te odpady;
6. odpady wymienione w § 3 ust. 4 pkt. 1- 4 należy przekazać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu
odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
7. przeterminowane leki z gospodarstw domowych należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu
i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek i placówki służby zdrowia lub
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
8. chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów zbiórki
w porozumieniu z odbiorcą odpadów lun dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
9. zużyte baterie i akumulatory z gospodarstw domowych należy przekazywać zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa i umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w wyznaczonych
budynkach użyteczności publicznej oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów lub przekazać do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Baterie mogą być także przekazywane do placówek
oświatowych zaangażowanych w akcję ich zbierania;
10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego
typu sprzętu, do punktów serwisowych, zgodnie z właściwymi przepisami, do innych wyspecjalizowanych
punktów odbioru tego sprzętu, do wyznaczonego miejsca gromadzenia tych odpadów w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy odbierającemu odpady
komunalne w terminach odbioru tego odpadu;
11. meble i inne odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych należy przekazywać firmie
odbierającej odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów lub dostarczać do wyznaczonego miejsca
gromadzenia tych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady te powinny być
gromadzone w miejscu odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminie ich odbioru
w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i terenów do niej przyległych oraz umożliwiający łatwy
dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;
12. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych
powstałe w wyniku prac prowadzonych we własnym zakresie i nie wymagających zgłoszenia ani pozwolenia
na budowę, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w specjalnych workach lub pojemnikach
i przekazywać po uzgodnieniu warunków odbioru firmie odbierającej te odpady lub dostarczyć do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
13. zużyte opony samochodowe, rowerowe, motocyklowe, należy przekazywać do wyznaczonego miejsca
gromadzenia tych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bądź w serwisach lub
warsztatach samochodowych;
14. bioodpady należy gromadzić w odpowiednio przystosowanych kompostownikach lub w odpowiednio
oznaczonych workach lub pojemnikach i przekazywać po uzgodnieniu warunków odbioru firmie odbierającej
te odpady lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
15. popiół należy gromadzić w odpowiednio oznaczonych pojemnikach lub workach i przekazywać po
uzgodnieniu warunków odbioru firmie odbierającej te odpady lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych;
16. odzież i tekstylia można przekazać do specjalnych kontenerów przeznaczonych do zbiórki odzieży
używanej albo dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–5–

Poz. 1923

17. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rozogach (PSZOK) przyjmowane są
następujące odpady komunalne: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, odpady odzieży i tekstyliów, popiół, bioodpady, odpady
niebezpieczne (np. świetlówki, lampy LED), 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, a także: papier i tektura, szkło,
tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe.
18. odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b, uznaje się, że są zbierane w sposób selektywny,
jeżeli:
1) w pojemniku na odpady zmieszane (pozostałości po segregacji) nie znajdują się odpady selektywne, a także
inne odpady objęte zbiórką określone w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu,
2) w workach na odpady selektywne nie znajdują się odpady zmieszane (pozostałości po segregacji), a także
inne odpady objęte zbiórką określone w § 3 ust. 3 niniejszego regulaminu,
3) odpady objęte zbiórką określone w § 3 ust. 2 i 3 niniejszego regulaminu przekazywane są do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, z zachowaniem zasad określonych w pkt 2.
19. kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
prowadzone może być w kompostownikach zakupionych lub wykonanych samodzielnie zapewniających
wentylację (z otworami - stwarzające optymalne warunki rozkładu) i zabezpieczenie przed wywiewaniem, nie
stwarzającym uciążliwości dla otoczenia. Właściciele nieruchomości są wówczas zwolnieni z obowiązku
posiadania worka lub pojemnika na bioodpady, które wówczas uznawane są jako frakcja odpadów zbierana
selektywnie.
20. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na
terenie zabudowy jednorodzinnej bioodpady należy zagospodarować we własnym zakresie w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami, a uzyskany materiał wykorzystać na potrzeby własne.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi jest dozwolone na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej (na warunkach
uzgodnionych z zarządzającym siecią sanitarną) lub szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ścieki takie nie
mogą być odprowadzane bezpośrednio do gruntu, cieków i zbiorników wodnych.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzane
w obrębie nieruchomości, a powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z odrębnymi
przepisami w tym zakresie.
Rozdział 3.
Rodzaj i minimalna pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych służą:
1) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l,
2) kontenery o pojemności: 1000 l, 1100 l,
3) worki z folii LDPE lub HDPE o pojemności od 60 l do 120 l,
4) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 75 l.
2. Minimalną pojemność pojemników i worków dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych,
w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się według norm:
1) gospodarstwo domowe liczące do 3 osób - pojemnik lub worek na odpady o pojemności: 120 l,
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2) gospodarstwo domowe liczące 4 i więcej osób - dwa pojemniki lub worki o pojemności 120 l lub jeden
pojemnik o pojemności 240 l,
3) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność i ilość pojemników do
liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normy zapisane w pkt. 1) i 2).
§ 6. 1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić obowiązujące
przepisy prawa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik na odpady komunalne
oraz utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do okresowego czyszczenia i dezynfekowania pojemników,
natomiast worki powinny być zawiązywane.
4. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany w planowanym dniu odbioru odpadów do wystawienia
pojemnika z odpadami lub odpady zgromadzone w workach foliowych przed posesję w sposób nieutrudniający
przejścia lub przejazdu dla osób trzecich, a także uniemożliwiający dostęp zwierząt do wystawionych
odpadów, w miejscu wyodrębnionym widocznym a zarazem dostępnym dla firmy odbierającej odpady, bez
konieczności wstępu na teren nieruchomości.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7. 1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) będą odbierane co tydzień z budynków wielolokalowych,
co dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w okresie od kwietnia do października,
w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2) odpady selektywne (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe)
będą odbierane nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) bioodpady stanowiące odpady komunalne w okresie od kwietnia do października będą odbierane raz na tydzień
z budynków wielolokalowych oraz w przypadku braku zadeklarowania kompostownika raz na dwa tygodnie
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku,
w terminie wyznaczonym przez firmę odbierającą te odpady;
5) odpady z koszy ulicznych - raz w tygodniu;
3. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego,
zobowiązani są do właściwego zagospodarowania odpadów powstających na ich terenie, w tym bioodpadów
powstałych przy pielęgnacji zieleni, poprzez ustawienie odpowiedniej ilości koszy ulicznych na odpady i ich
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu.
4. Obowiązek, określony w pkt. 3, dotyczy także zarządzającego drogą publiczną.
§ 8. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
umowy zawartej między właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie wójta na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze szczelnych zbiorników bezodpływowych lub
przydomowych oczyszczalni powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości wytwarzanych
nieczystości ciekłych i pojemności zbiornika. Właściciele nie mogą dopuszczać do przepełniania zbiorników,
gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
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Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 9. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zapewnienia ochrony przed zagrożeniem
lub uciążliwością tych zwierząt dla innych poprzez trzymanie zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych lub na
ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
2. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy, a dodatkowo w kagańcu psów ras
uznawanych za agresywne oraz psów wykazujących cechy agresywności. Dopuszcza się puszczanie psów
luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że psy są w kagańcu
a właściciel (opiekun) ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
3. Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z pomieszczeń służących do wspólnego
użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do użytku publicznego.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do natychmiastowego reagowania w sytuacji
powodującej zakłócenia, zagrożenia lub uciążliwości na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
5. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności korzystających
z pomocy psów asystujących.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 10. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach:
1) zajętych przez zwarte budownictwo wielorodzinne, instytucje, budynki użyteczności publicznej, placówki
kulturalno-oświatowe, hotele, strefy przemysłowe i sklepy,
2) przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu
w szczególności takich jak: strychy, piwnice, balkony.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
następującymi warunkami:
1) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy
z dnia 7 lipca 199 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
2) Przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, zdrowotnych o porządkowych, a także
budowlanych i związanych z ochroną środowiska określonych odrębnymi przepisami,
3) Wszelkie uciążliwości chowu i hodowli, w tym odchody, odory i hałas będące jej skutkiem, zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
4) Utrzymywania zwierząt gospodarskich w obiektach budowlanych lub terenach ogrodzonych
uniemożliwiających przemieszczanie się zwierząt poza teren nieruchomości,
5) Wytwarzane podczas chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z odrębnymi przepisami
prawa i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości, gleby oraz wód powierzchniowych
i podziemnych.
Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 11. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: budynki wielolokalowe, budynki
użyteczności publicznej, budynki gospodarcze, zakłady handlowe, usługowe, sklepy, magazyny, obiekty
z artykułami spożywczymi, piwnice, studnie kanalizacji sanitarnej.
2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji występuje do 30 kwietnia każdego roku.
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Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 12. 1. W celu ograniczenia ilości wytworzonych odpadów, zmniejszenia ich objętości oraz racjonalizacji
procesu segregacji wymaga się zwiększenia stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez kampanie
edukacyjno-informacyjne, a także:
a) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na odpady,
b) zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed umieszczeniem
w pojemniku lub worku na odpady.
2. Promowanie kompostowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 13. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy.

