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Poz. 7960
UCHWAŁA NR XIX/188/2020
RADY GMINY WIELOWIEŚ
z dnia 5 listopada 2020 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 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 Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji określonych uchwałą
Nr XXXII/255/10 Rady Gminy Wielowieś z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i konsultacji określonych
uchwałą nr XXXI/319/2014 Rady Gminy Wielowieś z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Wielowieś
Rada Gminy Wielowieś uchwala,
co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś, stanowiący
załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIX/169/2017 r. Rady Gminy Wielowieś z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie:
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielowieś.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 lipca 2021 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Wielowieś

Klaudia Pallach
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Załącznik do uchwały Nr XIX/188/2020
Rady Gminy Wielowieś
z dnia 5 listopada 2020 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielowieś
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielowieś zwany dalej „Regulaminem",
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wielowieś.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1. ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach;
2. ustawie o odpadach – należy rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
3. gminie – należy rozumieć Gminę Wielowieś;
4. odpadach komunalnych – należy rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy
o odpadach;
5. bioodpadach – należy rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach;
6. odpadach niebezpiecznych – należy rozumieć odpady, o których mowa w art. 3 ust. 4 ustawy
o odpadach;
7. właścicielu nieruchomości – należy rozumieć właściciela, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy;
8. zbieraniu odpadów – należy rozumieć działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy
o odpadach;
9. selektywnym zbieraniu – należy rozumieć działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 24 ustawy
o odpadach;
10. chodniku – należy rozumieć chodnik, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy;
11. drodze publicznej – należy rozumieć drogę publiczną, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych;
12. zwierzętach domowych – należy rozumieć przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
13. zwierzętach gospodarskich – należy rozumieć przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 pkt 18
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
14. nieczystościach ciekłych – należy rozumieć nieczystości, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy;
15. zbiornikach bezodpływowych – należy rozumieć zbiornik bezodpływowy, o którym mowa w art. 2
ust. 1 pkt 5 ustawy.
§ 3. W razie zmiany aktów prawnych wymienionych w § 2, obowiązujące będą definicje w brzmieniu
określonym w obowiązujących przepisach.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych w sposób selektywny, poprzez wydzielenie z nich następujących frakcji:
1) papier;
2) szkło;
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3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyte opony;
10) odpady niebezpieczne;
11) przeterminowane leki i chemikalia;
12) 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;
13) zużyte baterie i akumulatory;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Pozostałe po segregacji odpady komunalne należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
3. Sposób pozbywania się odpadów określonych w ust.1 i ust. 2 powinien gwarantować ich niezmieszanie
z innymi rodzajami odpadów zbieranymi selektywnie.
4. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-9 oraz odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) objęte są
odbiorem z terenu nieruchomości.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia przyjmowanie selektywnie
zebranych odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje odpadów:
1) papier;
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) 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;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
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15) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Właściciele nieruchomości dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady
wymienione w ust. 1 we własnym zakresie oraz na własny koszt.
Rozdział 4.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 6. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez zbieranie, zamiatanie, zmywanie, odgarnianie
w miejsca nie zagrażające bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniające ruchu oraz konieczności
zatrzymywania się pojazdów, a ponadto nie zagrażające istniejącej roślinności oraz umożliwiające swobodny
odpływ wody do kanalizacji deszczowej.
Rozdział 5.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na terenie
zapewniającym odprowadzanie powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich w sposób
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, zbiorników wodnych lub do
gruntu.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się wyłącznie
w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą powodowały zanieczyszczenia wód
i gleby, a sposób postępowania z odpadami powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami
ustawy o odpadach.
Rozdział 6.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) pojemniki o pojemności 120 l,
2) pojemniki o pojemności 240 l,
3) pojemniki o pojemności 1100 l,
4) pojemniki o pojemności 5000 l,
5) pojemniki o pojemności 7000 l,
6) worki na odpady z przeznaczeniem do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności
80 litrów i 120 litrów,
7) pojemniki (kosze uliczne) o minimalnej pojemności 20 litrów.
2. Określa się następującą kolorystykę i oznakowanie pojemników i worków na odpady komunalne:
1) papier - kolor niebieski z napisem "papier";
2) szkło - kolor zielony z napisem "szkło";
3) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - kolor żółty z napisem „metale
i tworzywa sztuczne”;
4) bioodpady - kolor brązowy z napisem "bio".
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3. Minimalna pojemność pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) dla nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi wynosi 120 l. Uwzględniając następujące warunki
dotyczące ilości zamieszkałych osób na nieruchomości, minimalna pojemność pojemników wynosi:
1) 1 osoba - 120 litrów;
2) 2-3 osoby - 240 litrów;
3) 4-5 osób - 120 litrów oraz 240 litrów;
4) 6-7 osób - dwa pojemniki 240 litrów;
5) 8 osób i więcej - dwa pojemniki 240 litrów oraz pojemnik 120 litrów.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na nieruchomościach zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady
komunalne minimalna pojemność worków dla każdej frakcji odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6
Regulaminu wynosi:
1) na papier - 120 litrów,
2) na szkło - 120 litrów;
3) na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 120 litrów;
4) na bioodpady - 80 litrów.
5. Minimalna pojemność pojemników na odpady powstałe na nieruchomościach zabudowanych budynkami
wielolokalowymi wynosi:
1) 1100 litrów na odpady niesegregowane (zmieszane),
2) 240 litrów na każdą frakcję odpadów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-6 Regulaminu (papier, szkło,
metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady),
6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne, zobowiązani są dostosować ilość i pojemność pojemników na te odpady,
do ilości wytwarzanych odpadów, przy uwzględnieniu tego, że nieruchomość ta powinna być wyposażona
w pojemnik o minimalnej pojemności 120 litrów.
7. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 6 dostosują wyposażenie nieruchomości w pojemniki
lub worki na odpady zbierane selektywnie odpowiednio do rodzaju wytwarzanych odpadów o minimalnej
pojemności:
1) na papier - 120 litrów,
2) na szkło - 120 litrów;
3) na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - 120 litrów;
4) na bioodpady - 80 litrów.
8. Tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz drogi publiczne powinny być wyposażone w pojemniki
(kosze uliczne) przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 20 litrów.
§ 9. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym:
1. Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych umieszcza się na terenie
nieruchomości, na której wytwarzane są odpady.
2. Na terenie nieruchomości pojemniki lub worki należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym
dla użytkowników i dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, na wyrównanej i w miarę możliwości
utwardzonej powierzchni.
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3. W przypadku braku dostępu do pojemników lub worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić do
godziny 6.00 pojemniki lub worki przed wejściem na teren nieruchomości lub przy drodze dojazdowej do
nieruchomości, jeżeli dojazd do pojemników lub worków jest utrudniony, tak aby nie zakłócać ruchu pieszego
oraz komunikacji pojazdów.
4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych pojemniki (kosze
uliczne) należy rozmieszczać w minimalnej odległości nie przekraczającej 1000 metrów względem siebie oraz
w pobliżu przystanków komunikacji publicznej, w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym
i pojazdów.
5. Właściciele nieruchomości wypełniają obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) nie dopuszczanie do przepełnienia pojemników, a nadmiar odpadów należy umieszczać w workach
z tworzywa sztucznego;
2) zamykanie pojemników w celu zabezpieczenia odpadów przed dostępem wód opadowych oraz zwierząt;
3) czyszczenie i dezynfekcję nie rzadziej niż raz w roku;
4) dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie;
5) kontrolę stanu technicznego pojemników co najmniej 2 razy w roku.
Rozdział 7.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 10. Ustala się następujące zasady utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym:

miejsc

gromadzenia

odpadów

komunalnych

1) miejsce gromadzenia odpadów powinno być zabezpieczone przed zbieraniem się na nim wody i błota;
2) miejsce gromadzenia odpadów należy oczyszczać ze wszystkich odpadów komunalnych znajdujących się
poza pojemnikami lub workami poprzez umieszczanie odpadów w pojemnikach lub workach lub
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) pojemniki lub worki na odpady komunalne należy zabezpieczyć przed działaniem czynników
zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz poza
miejsce przeznaczone do ich gromadzenia, w szczególności poprzez zamykanie pokrywy pojemnika oraz
zawiązywanie worka;
4) miejsce gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości poprzez mycie, dezynfekcję lub
dezynsekcję nie rzadziej niż raz na rok.
Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Ustala
nieruchomości:

się

następującą

częstotliwość

pozbywania

się

odpadów

komunalnych

z terenu

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie
w okresie od listopada do marca;
b) z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz
nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca.
2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.
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3) bioodpady:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, z nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na
dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie
w okresie od listopada do marca;
b) z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od kwietnia do października oraz
nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie w okresie od listopada do marca.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 z terenu nieruchomości zamieszkałych,
z nieruchomości które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz z nieruchomości
na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjnowypoczynkowe następuje poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne
wyłonionemu przez gminę.
3. Pozbywanie się odpadów komunalnych typu papier, szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, metale, bioodpady dopuszczalne jest również poprzez samodzielne ich dostarczenie do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy.
4. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w postaci zużytych opon, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych następuje w ramach
zbiórki akcyjnej przeprowadzanej zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem nie rzadziej niż raz w ciągu
roku. Ponadto właściciel nieruchomości może samodzielnie dostarczyć te odpady do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy.
5. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków
następuje przez ich samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
utworzonego na terenie gminy lub do wyznaczonych aptek nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
6. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów komunalnych w postaci odpadów niebezpiecznych,
zużytych baterii i akumulatorów, 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 igieł i strzykawek, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży następuje przez ich samodzielne dostarczenie
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonego na terenie gminy nie rzadziej niż raz na
dwa miesiące. Dopuszcza się przekazywanie odpadów tekstyliów i odzieży podmiotom lub organizacjom
humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę tych odpadów na terenie gminy.
§ 12. Sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie
nieruchomości, z których Gmina nie przejęła obowiązku odbioru odpadów komunalnych (nieruchomości
niezamieszkałe) selektywnie zebranych i niesegregowanych (zmieszanych) następuje według zasad ustalonych
w umowie zawartej przez właściciela nieruchomości na pozbywanie się odpadów komunalnych nie rzadziej
jednak niż raz na cztery tygodnie.
§ 13. Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz
z pojemników rozmieszczonych na drogach publicznych następuje na podstawie umowy na pozbywanie się
tych odpadów, tak aby nie dopuścić do przepełnienia pojemników i wysypywania się odpadów na ziemię,
nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
§ 14. 1. Pozbywanie się z nieruchomości nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach
bezodpływowych odbywa się na podstawie podpisanej umowy na pozbywanie się nieczystości ciekłych z taką
częstotliwością, aby nie dopuścić do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, jednak
nie rzadziej niż raz na kwartał.
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Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 15. 1. Powstające w gospodarstwach domowych bioodpady powinny być w miarę istniejących
możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. poprzez
kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
2. Należy zapobiegać zmieszaniu bioodpadów z innymi odpadami.
3. W celu zapobiegania powstawaniu i składowaniu odpadów komunalnych, zaleca się organizowanie
w różnych instytucjach kampanii informacyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną
społeczeństwa i propagujących selektywne zbieranie surowców wtórnych oraz promujących naprawy, jak
i ponowne wykorzystanie materiałów i produktów.
Rozdział 10.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1. Sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, w taki sposób, aby zwierzęta te
nie stanowiły zagrożenia dla ludzi na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do
wspólnego użytku. Obowiązek ten nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy psów
przewodników lub psów-opiekunów.
3. Zabezpieczenia nieruchomości przed samodzielnym wydostaniem się tych zwierząt poza teren
nieruchomości.
4. Wyprowadzania w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psów na uwięzi, a psów rasy
uznanej za agresywną lub w inny sposób zagrażający otoczeniu – w nałożonym kagańcu, chyba, że ze względu
na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.
Rozdział 11.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 17. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na nieruchomościach zabudowanych budynkami wielolokalowymi;
2) na terenach zajętych przez instytucje użyteczności publicznej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich w odpowiednio przystosowanych miejscach zagrodowych.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;
2) wytwarzane w trakcie utrzymywania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości gromadzić i usuwać
w sposób niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych
i podziemnych.
Rozdział 12.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 18. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) obszary nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi;
2) obszary nieruchomości zabudowanej obiektami użyteczności publicznej oraz obiektami lub magazynami
wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych.
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2. Deratyzacja winna być przeprowadzana w terminach od 5 kwietnia do 15 kwietnia oraz od 5 do
15 października każdego roku.

