
 

 

UCHWAŁA NR XXI/148/20 

RADY GMINY ŚWINNA 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna 

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) art. 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), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu 

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świnna, który stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/60/15 Rady Gminy Świnna z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świnna. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Świnna 

 

 

Kazimierz Dziki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 listopada 2020 r.

Poz. 8018



Załącznik do uchwały Nr XXI/148/20 

Rady Gminy Świnna 

z dnia 9 listopada 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TETRENIE GMINY ŚWINNA 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

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

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) PSZOK – rozumie się przez to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, o którym mowa 

w art. 3 ust. 2 pkt.6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne charakteryzujące się dużymi 

rozmiarami, które nawet po rozdrobnieniu ze względu na swoje rozmiary lub obowiązujące przepisy, 

nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach na odpady komunalne, 

3) planie gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć Uchwałę Nr V/37/7/2017 z dnia 24 kwietnia  

2017 r. Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Śląskiego 2016-2020”. 

Rozdział 1. 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zbierać i gromadzić odpady komunalne w sposób 

selektywny, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. 

§ 4. 1. Przed zgromadzeniem odpadów komunalnych w workach, pojemnikach lub w wydzielonych 

miejscach na terenie nieruchomości, należy je poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie; 

1) papieru, 

2) szkła, 

3) tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

4) metali, 

5) popiołu i żużlu, 

6) bioodpadów, 

7) metali i innych odpadów wielkogabarytowych, 

8) zużytych baterii i akumulatorów, 

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

10) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

11) zużytych opon, 

12) odpadów tekstyliów i odzieży, 

13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

14) odpadów niebezpiecznych, 

15) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, 
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16) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstałych po wyłączeniu poszczególnych 

frakcji i odpadów wyszczególnionych w pkt 1-15. 

2. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1-7 oraz niesegregowane odpady (zmieszane) (ust. 1 pkt 16) wg harmonogramu, o którym mowa 

w § 13. 

3. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać selektywnie zebrane odpady komunalne wymienione 

w ust. 1 pkt 1-15 samodzielnie i własnym transportem do PSZOK. 

Rozdział 2. 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE KOMPOSTOWANIA BIIODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE W KOMPOSTOWNIKACH PRZYDOMOWYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI 

ZABUDOWANYCH BUDYNKIEM MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM ZWOLNIENIA 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z OBOWIĄZKU POSIADANIA POJEMNIKA NA BIOODPADY 

ORAZ ZASADY MYCIA I NAPRAW SAMOCHODÓW 

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 

kompostować wytwarzane na terenie nieruchomości bioodpady w przydomowych kompostownikach. 

2. Kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych prowadzi się w gotowych 

kompostownikach zapewniając dostęp powietrza do kompostowanej masy i właściwego jej przewietrzania. 

Lokalizacja przydomowego kompostownika na nieruchomości powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

3. W przypadku kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych na terenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi właściciele takich nieruchomości są 

zwolnieni w całości z obowiązku z posiadania pojemnika na bioodpady. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do niezwłocznego uprzątnięcia błota śniegu, lodu 

i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości do użytku publicznego.  

2. Obowiązek oczyszczania, o którym mowa w ust. 1 winien być realizowany przez ich odgarnięcie 

w miejsce nie powodujące uszkodzenia nawierzchni utwardzonych, nie powodując utrudnień w ruchu pieszych 

i pojazdów. 

3. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 

nie może powodować utrudnień w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzić w granicach własnej 

nieruchomości tylko pod warunkiem, że czynności te wykonywane będą w miejscach o utwardzonym podłożu 

oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji 

sanitarnej lub szczelnego zbiornika bezodpływowego.  

2.  Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą być prowadzone w obrębie 

własnej nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby. 

Rozdział 3. 

RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 

PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓEW I ICH 

UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 8. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach lub pojemnikach przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych z uwzględnieniem następujących norm; 

1) kosze uliczne o pojemności min. 50 litrów, 

2) pojemniki do zbiórki popiołu lub żużlu o pojemności min. 120 litrów, 

3) worki na odpady wymienione w § 4 ust. 1-4 i 6 o pojemności min. 60 litrów, 

4) pojemniki lub worki na odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 16 o pojemności min. 120 litrów. 

2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować liczbę i pojemność do swoich indywidualnych 

potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość ich opróżniania. 
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§ 9. 1. Worki do zbierania odpadów komunalnych muszą spełniać następujące wymagania; 

1) być wykonane z tworzywa o wytrzymałości nie mniejszej niż dla tworzyw LDPE lub HDPE o grubości 

minimum 0.02 mm, 

2) być trwałe i czytelnie oznakowane rodzajem odpadów, jakie mają być do nich zbierane. 

2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych powinny być trwałe i czytelnie oznakowane rodzajem 

odpadów jakie mają w nich być zbierane, powinny być szczelne i posiadać szczelnie zamykające się klapy oraz 

być przystosowane do mechanicznego odbioru odpadów. 

3. Kosze uliczne powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych, sprawne technicznie o konstrukcji 

uniemożliwiającej ich wywrócenie, szczelne, usytuowane i dostosowane do panującego na danym terenie ruchu 

pieszych co najmniej 1 kosz na 1000 m. 

4. Ustala się dla niżej wymienionych nieruchomości użyteczności następujące minimalne pojemności 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych: 

1) dla żłobków i przedszkoli; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy obiekt, 

2) dla szkół wszelkiego typu; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą szkołę, 

3) dla szpitali, przychodni, internatów, hoteli, pensjonatów itp.; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, 

4) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość 

5) dla lokali handlowych, usługowych i handlowo-usługowych; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdą nieruchomość, 

6) dla punktów handlowych poza lokalem; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy punkt, 

7) dla lokali gastronomicznych; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy lokal, 

8) dla ulicznych punktów małej gastronomii; 

᠆ co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt, 

9) dla targowisk; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy plac targowy, 

10) dla ogródków działkowych; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l na każdy ogród działkowy, 

11) dla garaży; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 120 l 

12) dla cmentarzy; 

᠆ co najmniej 1 pojemnik 1100 l na każdy cmentarz. 

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek: 

1) wrzucać odpady do pojemników lub worków o określonym przeznaczeniu, 

2) domykać pojemniki wyposażone w klapy, 

3) prowadzić okresowe dezynfekcje pojemników nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 
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4) nie dopuszczać do przeciążenia, zalania bądź uszkodzenia pojemników lub worków. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymać miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym, poprzez: 

1) okresowe ich czyszczenie nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 

2) nie dopuszczanie do zalegania odpadów komunalnych na terenie wokół pojemników lub worków, 

3) używanie kompletnych i nieuszkodzonych pojemników, 

4) zabezpieczenie przed zalewaniem odpadów przez wody opadowe. 

§ 11. Ustala się warunki rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia 

nieczystości ciekłych; 

1) pojemniki oraz worki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości 

w miejscu wyodrębnionym, na nawierzchni gwarantującej utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego 

i porządkowego, 

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów (zgodnie z harmonogramem), poprzez ich wystawianie 

poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające do nich swobodny dojazd pojazdem specjalistycznym. 

3) szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe w celu ich opróżniania powinien być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy. 

Rozdział 4. 

CZĘSTOTLIWOŚĆ i SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 12. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbycia się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na terenie 

nieruchomości zgodnie z ustalonym sposobem gospodarowania odpadami i harmonogramem wywozu. 

§ 13. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 16 regulaminu): 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 

kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie od listopada do 

marca, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej ni 1 raz w tygodniu o okresie od kwietnia do 

października i 1 raz na miesiąc w pozostałym okresie od listopada do marca, 

c) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) dla nieruchomości niezamieszkałych, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

2) selektywnie zbierane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu 

i opakowań wielomateriałowych (odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 1-4 regulaminu): 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

c) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 1 raz w miesiącu, 

d) dla nieruchomości niezamieszkałych, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

3) bioodpady (odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt. 6 regulaminu): 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie w okresie od 

kwietnia do października i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca, 
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b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia 

do października i 1 raz w miesiącu w pozostałym okresie od listopada do marca, 

c) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) dla nieruchomości niezamieszkałych, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

4) popiół lub żużel ( odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu): 

a) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

b) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu 

c) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej 

jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

d) dla nieruchomości niezamieszkałych- nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. 

2. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą 2 razy w roku (wiosna, jesień), termin zostanie podany 

w sposób zwyczajowo przyjęty. 

3. Odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (kosze uliczne) nie rzadziej niż raz 

w tygodniu lub w miarę potrzeb. 

§ 14. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych; wywóz nieczystości ciekłych ma się odbywać z częstotliwością gwarantującą 

niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok. 

§ 15. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych w następujący 

sposób: 

1) papier - do worka w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”, 

2) szkło - do worka w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”, 

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale- do worka w kolorze żółtym z napisem 

„METAL I TWORZYWA SZTUCZNE”, 

4) bioodpady - do pojemnika w kolorze brązowym z napisem „BIO”,  

5) popiół/żużel - do pojemnika czarnego z napisem ”POPIÓŁ”, 

6) niesegregowane odpady komunalne -do worków w kolorze czarnym z napisem „ZMIESZANE”, 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK lub 

przekazać uprawnionemu podmiotowi zbierającemu sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący 

z gospodarstw domowych, o których mowa w przepisach odrębnych, 

8) zużyte opony dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK, 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK lub przekazać 

uprawnionemu przedsiębiorcy w ramach akcji wspomagającej system odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, 

10) zużyte baterie i akumulatory, dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK zebrane w oddzielnych 

workach lub pojemnikach albo przekazać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory,  

na zasadach określonych odrębnymi przepisami, 

11) zużyte świetlówki, dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK, 

12) chemikalia, środki ochrony roślin, opakowania po substancjach niebezpiecznych, dostarczyć we własnym 

zakresie do PSZOK z zastrzeżeniem, że należy je gromadzić oddzielnie w szczelnych pojemnikach 

i nieuszkodzonych opakowaniach zawierających opis zawartości, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych, podziemnych oraz gleby. 

13) przeterminowane leki, dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK lub oddać do aptek, które prowadzą 

zbiórki przeterminowanych leków i wyrobów medycznych, 

14) zużyte tekstylia i odzież (obuwie, dywaniki, kołdry itp.) - dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK, 
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15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, dostarczyć we własnym zakresie 

do PSZOK, 

16) odpady niebezpieczne, dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK, 

17) 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, dostarczyć we własnym zakresie do PSZOK. 

Rozdział 5. 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 16. 1. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości 

kompostownika odpadów zielonych w obrębie nieruchomości, na której powstają odpady zielone. 

2. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia masy 

powstających odpadów oraz ograniczenia ich ilości. 

3. Właściciele nieruchomości mogą podejmować dodatkowo działania takie jak: 

1) unikanie stosowania i używania artykułów jednorazowego użytku, 

2) możliwość wymiany przedmiotów miedzy zainteresowanymi osobami lub podmiotami, 

3) świadomy wybór produktów dobrej jakości i trwałości, 

4) edukacja w zakresie zapobiegania powstawania odpadów. 

Rozdział 6. 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE MAJĄCE NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZEZ 

ZANIECZYSZCZENIE TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 17. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,  

a w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

3. Nakazuje się usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta domowe 

i gospodarskie na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, placach. 

Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

Rozdział 7. 

WYMAGANIA UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPPODARSKICH NA YTERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTRTZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 18. 1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

jedynie w budynkach do tego typu przeznaczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Utrzymanie zwierząt gospodarskich powinno być prowadzone w taki sposób, aby nie pogarszało 

warunków otoczenia, nie powodowało zanieczyszczenia powietrza, ziemi, wody oraz nie spowodowało innych 

uciążliwości dla nieruchomości sąsiedzkich i osób trzecich. 

3. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem. 

2) nie dopuszczać do powstania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach 

sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

4. W związku z typowo wiejskim charakterem gminy nie wyłącza się żadnego obszaru z utrzymaniem 

zwierząt gospodarskich. 
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Rozdział 8. 

OSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 19. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej, 

2) zabudowy usługowej, 

3) zabudowane obiektami i magazynami rolno- spożywczymi wykorzystywanymi odpowiednio do 

przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno- spożywczych, 

4) zabudowane budynkami wielorodzinnymi. 

2. Deratyzację przeprowadza się co najmniej raz w roku, w miesiącach marzec – kwiecień lub wrzesień – 

październik. 
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