
 

 

UCHWAŁA NR 183/XIX/2020 

RADY GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie. 

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr 83/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy zmieniona 

Uchwałą Nr 109/XVI/2016 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany 

Uchwały Nr 83/XIII/2015 Rady Gminy i Miasta Koziegłowy z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

   

  

 
Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

 

 

Joanna Kołodziejczyk 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 września 2020 r.

Poz. 6885



Załącznik do uchwały Nr 183/XIX/2020 

Rady Gminy i Miasta Koziegłowy 

z dnia 24 września 2020 r. 

 

Regulamin 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

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

Koziegłowy. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach; 

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

3) harmonogramie – rozumnie się przez to harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

i Miasta Koziegłowy, określający częstotliwość ich odbierania; 

4) zarządzającym systemem gospodarki odpadami – rozumie się przez to Gminę i Miasto Koziegłowy 

realizującą zadania opisane w art. 3 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach lub inny 

podmiot, któremu zadania zostały powierzone; 

5) właścicielach nieruchomości – rozumnie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych 

oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 

podmioty władające nieruchomością; 

6) uprawnionym podmiocie – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który świadczy usługi odbioru odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na podstawie umowy zawartej z Gminą; 

7) innym przedsiębiorcy – rozumie się przez to gminne jednostki organizacyjne oraz inne jednostki 

organizacyjne i osoby fizyczne, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie 

art. 7 ustawy, jak również podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b 

ust. 2 ustawy; 

8) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów 

niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład 

są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne pozostają niesegregowalnymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 

poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości;       

9) odpadach komunalnych zmieszanych –  rozumie się przez to odpady wytworzone na terenie 

nieruchomości, które w ogóle nie zostały poddane selektywnej zbiórce; 

10) odpadach komunalnych segregowanych – rozumie się przez to odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny zgodnie z przepisami regulaminu; 

11) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi 

tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

12) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 

handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do 

obrotu żywność; 

13) odpadach zielonych  – rozumie się przez to odpady, komunalne stanowiące części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem 

odpadów z czyszczenia ulic i placów; 
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14) odpadów niebezpiecznych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy 

o odpadach; 

15) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze 

względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczane w typowych pojemnikach na odpady  

(np. meble) z wyłączeniem odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

16) odpadach z remontu – rozumie się przez to frakcje odpadów powstających w wyniku remontów 

w gospodarstwach domowych; 

17) urządzeniach na odpady komunalne – rozumie się przez to urządzenia przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych (np. kosze, kontenery, pojemniki, worki itp.); 

18) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – rozumie się przez to punkt, 

o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt. 6 ustawy; 

19) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; 

20) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do 

gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich wytwarzania; 

21) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci 

kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych 

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; 

22) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały; 

23) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich; 

24) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to teren z dominującą zabudową budynkami 

jednorodzinnymi wolno stojącymi oraz w zabudowie szeregowej; 

25) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to teren z dominującą zabudową budynkami 

wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

§ 3. 1.  Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają 

następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady. 

3. Obowiązki selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Gminy 

i Miasta Koziegłowy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: 

1) wymienionych w ust. 2; 

2) odpadów niebezpiecznych; 

3) przeterminowanych leków i chemikaliów; 
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4) 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; 

5) zużytych baterii i akumulatorów; 

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

8) zużytych opon; 

9) odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

4. Zmieszane odpady komunalne nie powinny zawierać rodzajów odpadów wymienionych w ust. 2 i 3. 

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać czystość i porządek na nieruchomości, w tym 

gromadzić odpady jedynie w przeznaczonych pojemnikach oraz workach. 

6. Nie należy spalać w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią, jakichkolwiek odpadów 

komunalnych. 

§ 4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego błota, śniegu i lodu niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast innych zanieczyszczeń w miarę 

występujących potrzeb. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 

1) mycia w wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających 

biodegradacji; 

2) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego; 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczenia środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych; 

2) nie stwarzanie uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zwolnienia w całości właścicieli takich nieruchomości 

z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na te odpady. 

§ 6. 1.  Zaleca się aby na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostować w kompostownikach przydomowych bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

2. Bioodpady stanowiące odpady komunalne należy kompostować w kompostownikach przydomowych 

otwartych lub zamkniętych zapewniając dostęp powietrza do kompostowanej masy. 

3. Zwalnia się w całości, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na bioodpady, 

w przypadku zadeklarowania przez nich kompostownika bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych. 
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Rozdział 4. 

Rodzaje 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 oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1 Pojemniki lub worki przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy, to: 

1) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej niż 30 l; 

2) pojemniki zamykane o pojemności nie mniejszej niż 120 l, 240 l; 

3) kontenery o pojemności: 2,5 m3, 4 m3, 5 m3, 7 m3, 10 m3; 

4) worki o pojemności 80 l, 120 l; 

5) inne pojemniki i kontenery. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość: 

1) nie więcej niż 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

2) od 4 do 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l lub dwa pojemniki o pojemności 120 l; 

3) od 7 do 10 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l oraz jeden pojemnik o pojemności 120 l lub 

3 pojemniki o pojemności 120 l; 

4) od 11 do 15 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l lub cztery pojemniki o pojemności 120 l; 

5) powyżej 15 osób w zależności od potrze, z zachowaniem że, na każde kolejne 3 osoby przypada 120 l. 

3. Ustala się minimalną pojemności pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych z budynków wielolokalowych – jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, lecz powstają odpady komunalne: 

1) dla urzędów lub biur – pojemnik lub pojemniki, których łączna pojemność wynosi co najmniej 10 l na 

każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

2) dla szkół – pojemnik lub pojemniki, których łączna pojemność wynosi co najmniej 2 l na każdego ucznia 

i 2 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

3) dla żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli – pojemnik lub pojemniki, których łączna pojemność wynosi 

co najmniej 5 l na każde dziecko i 2 l na każdego pracownika, jednak nie mnij niż jeden pojemnik 

o pojemności 1100 l; 

4) dla lokali handlowych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

5) dla punktów handlowych poza lokalem – pojemnik lub pojemniki, których łączna pojemność wynosi co 

najmniej 30 l na każdego pracownika, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 80 l na każdy 

punkt; 

6) dla lokali gastronomicznych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l; 

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów – pojemnik lub pojemniki, których łączna pojemność wynosi co 

najmniej 40 l na łóżko, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

10) dla nieruchomości, ma których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowej – nie mniej niż jeden pojemni 120 l; 
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11) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

5. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) niebieski pojemnik lub worek z napisem „Papier” – przeznaczony na papier – o pojemności minimalnej 

120 l; 

2) zielony pojemnik lub worek z napisem „Szkło” – przeznaczony na papier – o pojemności minimalnej 120 l; 

3) żółty pojemnik lub worek z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – przeznaczony na tworzywa sztuczne, 

metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe  –  o pojemności minimalnej 120 l; 

4) brązowy pojemnik lub worek z napisem „Bio” – przeznaczony na na bioodpady – o pojemności minimalnej 

120 l. 

6. Kosze uliczne, ustawiane na drogach publicznych oraz innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżnianie i wygodne korzystanie dla 

wszystkich użytkowników; 

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodując zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich opróżnianie; 

3) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

7. Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym: 

1) pojemniki na odpady komunalne będą poddawane myciu i dezynfekcji co najmniej dwa razy do roku; 

2) pojemniki na odpady komunalne należy utrzymywać we właściwym stanie porządkowym, umożliwiającym 

ich opróżnianie poprzez domykanie pojemników nie powodując ich przepełnienia oraz zabezpieczenie 

odpadów przed warunkami atmosferycznymi; 

3) pojemniki należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym poprzez wykonywanie niezbędnych 

napraw, konserwacji lub w razie konieczności wymianę na pojemnik, który będzie sprawny technicznie. 

8. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania miejsc gromadzenia odpadów poprzez: 

1) umieszczanie wszystkich odpadów przeznaczonych do odbioru w pojemnikach lub workach; 

2) usuwanie z miejsca gromadzenia odpadów takich odpadów, które nie są przeznaczone do odbioru; 

3) sprzątanie miejsca gromadzenia odpadów minimum raz na dwa miesiące. 

9. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane w miejscach łatwo 

dostępnych, zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 

mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

Rozdział 5. 

Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 8. 1.  Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) z terenu nieruchomości powinny być odbierane 

z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie 

w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

2) z nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych - raz na tydzień w okresie od kwietnia do 

października oraz raz w miesiącu od listopada do marca; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz raz 

w miesiącu w okresie od listopada do marca. 
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2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki, obejmującej zbieranie łącznie odpady obejmujące 

następujące frakcje: metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, szkło, 

powinny byc odbierane z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na miesiąc; 

2) z nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych - raz na miesiąc; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3. Bioodpady powinny być odbierane z nieruchomości z częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - raz na dwa tygodnie 

w okresie od kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca; 

2) z nieruchomości zamieszkałych z budynków wielolokalowych - raz na tydzień w okresie od kwietnia do 

października oraz raz w miesiącu od listopada do marca; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych - raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz raz 

w miesiącu w okresie od listopada do marca. 

3. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

odbywać się będzie w ramach zbiórek sprzed posesji dwa razy do roku na terenie Gminy i Miasta Koziegłowy. 

4. Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów będzie dokonywany według 

potrzeb. 

5. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy i Miasta 

Koziegłowy właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania tych odpadów we własnym zakresie i na 

własny koszt przekazania ich uprawnionym podmiotom. 

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do okazywania upoważnionym przez 

Burmistrz Gminy i Miasta Koziegłowy osobom umów zawartych z uprawnionym podmiotem odbierającym od 

nich odpady oraz dowodów uiszczania opłat. 

7. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 

niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje taka 

potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą) 

8. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, a także 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. Częstotliwość opróżniania 

zbiorników powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych, jednak nie rzadziej niż 

raz na kwartał. 

9. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków mają obowiązek 

pozbywania się osadów powstałych w przydomowej oczyszczalni ścieków nie rzadziej niż dwa razy do roku. 

10. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków dokonuje 

uprawniony podmiot działający na zlecenie właściciela nieruchomości. 

11. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych – raz na tydzień lub niezwłocznie po ich napełnieniu, tak by 

nie dopuścić do wysypywania się odpadów. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 9. 1.  Objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 

oraz systemem selektywnego zbierania odpadów. 

2. Ograniczenie składowania odpadów w szczególności bioodpadów. Powstające w gospodarstwach 

domowych bioodpady powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym 

zakresie i na własne potrzeby w tym poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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3. Edukacja promująca zapobieganie powstawania odpadów oraz właściwie postępowanie z wytworzonymi 

odpadami a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez 

odpowiednie działania promocyjne i edukacyjne. 

Rozdział 7. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane: 

1) do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla 

ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

2) osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp. 

Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, 

korzystających z psów przewodników; 

3) zabezpieczenie przez wydostaniem się zwierzęcia poza obręb obiektu w przypadku, gdy nieruchomość lub 

budynek pilnowany jest przez psa. 

§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe nie powinny w szczególności: 

1) pozostawiać zwierząt w miejscu publicznym lub przeznaczonym do wspólnego użytku pod opieką osoby 

niepełnoletniej lub niezdolnej do panowania nad zwierzęciem; 

2) wprowadzać psów i innych zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, obowiązek 

ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników i osób 

niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów – opiekunów; 

3) wprowadzać psów i innych zwierząt na tereny piaskownic, wydzielonych placów zabaw dla dzieci, 

kwietników, fontann, akwenów kąpielowych, placówek oświatowych, boisk, cmentarzy; 

4) pozostawiać psa bez nadzoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się 

w pomieszczeniach zamkniętych albo należycie ogrodzonych. 

Rozdział 8. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach. 

§ 12. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na 

utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełnienia wymogów: 

1) sanitarnych; 

2) pomieszczeń budowlanych; 

3) ochrony środowiska; 

4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymywane tak, aby nie mogły przedostać się na drogi, tereny 

publiczne oraz tereny przyległe. 

3. Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w tym emisje będące jej 

skutkiem muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla. 

4. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej. 
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Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 13. Obszarami przeznaczonymi do obowiązkowej deratyzacji w granicach administracyjnych Gminy 

i Miasta Koziegłowy, są obszary zabudowane: 

1) oczyszczalniami ścieków i kanalizacji sanitarnych; 

2) zakładami produkcji żywności; 

3) placówkami kulturalno oświatowymi; 

4) zakładami opieki zdrowotnej; 

5) budynkami wielorodzinnymi; 

6) budynkami użyteczności publicznej. 

2. Wprowadza się obowiązek przeprowadzenia deratyzacji co najmniej dwa razy do roku w okresie 

wiosennym i jesiennym na terenach obowiązkowej deratyzacji. 
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