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UCHWAŁA NR XXX/236/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOŚNICOWICACH
z dnia 16 lutego 2021 r.

w sprawie „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice”
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 ze zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, Rada Miejska w Sośnicowicach uchwala
co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice w brzmieniu
określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała nr XXII/178/2016 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 17 grudnia 2016 r.
w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sośnicowice” (Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2016 r. poz. 5870) Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sośnicowic.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Sośnicowicach
Regina Bargiel
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Załącznik do uchwały Nr XXX/236/2021
Rady Miejskiej w Sośnicowicach
z dnia 16 lutego 2021 r.
REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY SOŚNICOWICE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sośnicowice.
§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.);
2) harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy
Sośnicowice, z uwzględnieniem zapisów niniejszego Regulaminu.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz należytego stanu
sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości oprócz obowiązków określonych w ustawie zobowiązani są do selektywnego
zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1) szkło,
2) papier,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) metale,
6) bioodpady,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) zużyte opony,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) odpady niebezpieczne,
14) 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,
15) odpady tekstyliów i odzież.
3. Pozostałe odpady komunalne, nie podlegające selektywnej zbiórce, należy gromadzić w pojemnikach
przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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4. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 realizuje się w ten
sposób, że:
1) odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6 oraz odpady niesegregowane (zmieszane) przekazywać należy
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne zgodnie z częstotliwością określoną w niniejszym
regulaminie,
2) odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 7, 8, 10 będą odbierane 2 razy w roku z nieruchomości w ramach
zbiórki gabarytów,
3) odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 9, 11-15 należy dostarczyć samodzielnie i na własny koszt do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Odpady – o ile rodzaj odpadu na to pozwala – należy trwale zgnieść, aby uzyskać zmniejszoną ich
objętość.
§ 4. 1. Miejsca wyznaczone pod lokalizację pojemników na odpady powinny zapewniać łatwy dostęp dla
ich użytkowników. Dopuszcza się usytuowanie pojemników na odpady na nieruchomości innej niż
nieruchomość właściciela.
2. Pojemnik nie może być uszkodzony lub pozbawiony elementów konstrukcyjnych.
3. Ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb, celem uniknięcia przeciążania
i przepełniania pojemników.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK) można przekazywać
odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym:
1) szkło,
2) papier,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) metale,
6) bioodpady,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe,
10) zużyte opony,
11) przeterminowane leki i chemikalia,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) odpady niebezpieczne,
14) 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 igieł i strzykawek,
15) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odbywa się we własnym
zakresie i na własny koszt.
3. Regulamin PSZOKu dostępny jest na stronie internetowej www.zgkim-sosnicowice.pl
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Rozdział 4.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
§ 6. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez zbieranie, zamiatanie, zmywanie,
odgarnianie w miejsce nie powodujące zakłóceń lub ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów.
Rozdział 5.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi.
§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się pod warunkiem, że będzie się ono
odbywało na podłożu utwardzonym, a ściekiodprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika
bezodpływowego.
2. Ścieki pochodzące z mycia samochodów nie mogą być odprowadzane do wód powierzchniowych lub do
gruntu.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami można przeprowadzać pod warunkiem,
że nie spowodują zanieczyszczenia środowiska, zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone
i usunięte zgodnie z przepisami.
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, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 8. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na
drogach publicznych:
1) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi pojemniki o pojemności
120 litrów [dalej „l”] oraz 240 l,
b) dla nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi pojemniki o pojemności 120 l, 240 l
oraz 1100 l,
2) worki lub pojemniki na segregowane odpady komunalne,
3) kosze uliczne o pojemności co najmniej 35 l,
4) kosze ustawiane w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 35 l.
2. Określa się następującą kolorystykę worków, pojemników na odpady segregowane:
a) zielony – z przeznaczeniem na szkło,
b) żółty – z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
c) niebieski – z przeznaczeniem na papier,
d) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
3. Określa się minimalną pojemność pojemników lub workówprzeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) dla nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki o pojemności 120 l,
b) na odpady zbierane w sposób selektywny – worki lub pojemniki o pojemności 120 l,
2) dla nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
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a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki o pojemności 120 l,
b) na odpady zbierane w sposób selektywny – pojemniki o pojemności 120 l,
3) dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki o pojemności 120 l,
b) na odpady zbierane w sposób selektywny – pojemniki o pojemności 120 l,
4) dla nieruchomości, na której znajdują się budynki użyteczności publicznej – 240 l,
5) dla lokali handlowych, gastronomicznych, zakładów usługowych i produkcyjnych – 240 l,
6) dla cmentarzy – 1100 l,
7) dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 120 l.
4. Ilość pojemników na odpady powinna być dostosowana do ilości powstających odpadów na danej
nieruchomości. Nie dopuszcza się oddawania niesegregowanych odpadów komunalnych w workach.
§ 9. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczenia pojemników:
1) pojemniki lub worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować w granicy
nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065).
2) pojemniki lub worki powinny byś usytuowane na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na
utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed gromadzeniem się na nim wody i błota,
3) w zabudowie wielorodzinnej pojemniki, winny być umieszczane w tzw. gniazdach, z zachowaniem
odrębności zbierania dla danej frakcji,
4) ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb w celu uniknięcia przeciążenia
i przepełnienia pojemników.
2. Pojemniki powinny być utrzymane w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
w szczególności poprzez:
1) okresowe mycie i dezynfekcję co najmniej dwa razy w roku;
2) bieżące usuwanie usterek oraz wymianę pojemników w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie;
3) umieszczanie poszczególnych rodzajów odpadów w pojemnikach wyłącznie do nich przeznaczonych.
3. Pojemniki powinny być szczelne, posiadać zamykane klapą otwory wsypowe, nieuszkodzone oraz
spełniać normy PN-EN 840-1: 2013-05E (dot. pojemników o pojemności do 400 l) lub PN-EN 840-2: 201305E (dot. pojemników o pojemności do 1300l).
4. Dopuszcza się oddawanie odpadów segregowanych w pojemnikach wykonanych z tworzywa sztucznego
do tego przeznaczonych. Pojemniki powinny być oznaczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. wsprawie szczegółowego sposoby selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).
5. Właściciel nieruchomości zapewnia Przedsiębiorcy swobodny dostęp do pojemników w czasie zgodnym
z harmonogramem wywozu odpadów, umożliwiający opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi,
budynków, pojazdów.
6. Pojemniki zawierające odpady komunalne winny być wystawione w dniu ich odbioru zgodnie
z ustalonym harmonogramem od godziny 6.00.
§ 10. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, nie wymaga stosowania pojemników. Odpady te należy przygotować do odbioru, w terminie
wskazanym w harmonogramie sporządzonym przez Przedsiębiorcę, w miejscu dostępnym dla pracowników
przedsiębiorstwa odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.
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§ 11. Odpady budowlane i rozbiórkowe, należy gromadzić w przystosowanych do tego celu workachtypu
BIG BAGlub kontenerach udostępnianych przez Przedsiębiorcę.
§ 12. 1. Odległość pomiędzy pojemnikami (koszami) na odpady rozstawionymi na drogach publicznych
powinna być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych, jednak nie może przekraczać
600 m. Na przystankach komunikacji samochodowej kosze należy lokalizować w sąsiedztwie wiaty lub
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. Na pozostałych terenach użytku publicznego odległość między
pojemnikami (koszami) nie może przekroczyć 400 m. Pojemniki (kosze) powinny uniemożliwiać
wydostawanie się odpadów pod wpływem czynników zewnętrznych.
2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym
poprzez ich stałe mycie i dezynfekowanie, w odpowiednim stanie technicznym poprzez ich konserwowanie
oraz naprawę w przypadku ich uszkodzenia oraz w odpowiednim stanie porządkowym poprzez usytuowanie
ich w sposób umożliwiający łatwy dostęp oraz niedopuszczenie do wydostania się odpadów z pojemnika.
Rozdział 7.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.
§ 13. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymane w odpowiednim stanie:
1) sanitarnym poprzez oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów komunalnych
i umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości lub samodzielne
dostarczanie odpadów do PSZOK oraz mycie i dezynfekowanie podłoża w miejscu gromadzenia odpadów
komunalnych co najmniej raz w roku;
2) porządkowym poprzez zabezpieczenie pojemników lub worków na odpady komunalne przed działaniem
czynników zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów z pojemników lub worków oraz
poza miejsce przeznaczone do ich gromadzenia.
Rozdział 8.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 14. 1. Określa się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) i bioodpady:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie.
b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w tygodniu.
c) dla nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz w miesiącu.
2) odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-5:
a) dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu,
b) dla nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych – 1 raz w miesiącu.
3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony odbierane
będą dwa razy w roku w miesiącach marcu i październiku.
4) Odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy się pozbyć nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do
potrzeb poprzez:
- przekazanie Przedsiębiorcy w udostępnionych przez niego, do tego celu workach typu BIG BAG lub
kontenerach.
- samodzielnie dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5) Przeterminowane leki i chemikalia właściciele nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie
do potrzeb, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto
przeterminowane leki można wrzucać do pojemnika przystosowanego do zbiórki takich odpadów
znajdującego się w aptece oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Zdrowia w Sośnicowicach,

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego

–7–

Poz. 1206

6) Zużyte baterie i akumulatory właściciele nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do
potrzeb, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub:
- zużyte baterie można wrzucać do pojemników przeznaczonych na zbiórkę baterii znajdujących się
w placówkach oświatowych i w holu Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach,
- zużyte akumulatory należy oddać do punktów ich sprzedaży
7) Odpady niebezpieczne właściciele nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do potrzeb,
samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8) 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 właściciele nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz w roku,
stosownie do potrzeb, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
9) Odpady tekstyliów i odzieży właściciele nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz w roku, stosownie do
potrzeb, samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10) Kosze umieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego należy opróżniać co najmniej
1 raz w tygodniu, z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie koszy, zapewniającą zachowanie
czystości i porządku na tych terenach.
2. Częstotliwość opróżnianie zbiorników bezodpływowych nie powinna być rzadsza niż raz na trzy
miesiące. Powinna ona uwzględniać pojemność pojemnika i ilości zużytej wody w gospodarstwie domowym.
§ 15. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady zbierane selektywnie, o których mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1-8 i pkt 10 odbierane będą przez uprawnionego Przedsiębiorcę w terminach określonych
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
2. Pojemniki i worki z odpadami zbieranymi selektywnie należy przygotować do odbioru
umieszczającprzed bramę posesji lub dostarczyć do miejsca, do którego jest możliwy dojazd Przedsiębiorcy
odbierającego odpady.
3. Selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 9 należy usuwać
z nieruchomości poprzez indywidualne zlecenie ich odbioru uprawnionemu Przedsiębiorcy lub innym
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów.
4. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 11-15 należy
pozbywać się zgodnie z § 14 ust. 1 pkt 5) lub poprzez przekazywanie ich do odpowiedniego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem zmieszanych odpadów
komunalnych, jest konieczne w terminach innych niż ujęte w harmonogramie określonym przez uprawnionego
Przedsiębiorcę, właściciel nieruchomości może je dostarczyć indywidualnie do odpowiedniego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Odpadów zgromadzonych w koszach umieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
należy pozbywać się poprzez zlecenie ich odbioru uprawnionemu Przedsiębiorcy.
7. Nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się poprzez
zlecenie usługi opróżnienia zbiornika uprawnionemu Przedsiębiorcy.
Rozdział 9.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnienia właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka na te odpady
§ 16. 1. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w kompostownikach
przydomowych.
2. Usytuowanie kompostownika oraz sposób umieszczenia w nim bioodpadów powinny zapewnić
swobodny dostęp powietrza do poszczególnych warstw kompostu.
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3. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z innymi obowiązującymi przepisami
prawa.
Rozdział 10.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 17. 1. Zaleca się, aby wytwórcy odpadów komunalnych stosowali takie surowce i materiały oraz takie
formy konsumpcji, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości:
1) podejmowali działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów poprzez rozważenie
możliwości ponownego jego wykorzystania, naprawę lub odnowienie,
2) stosowali opakowania wielorazowego użytku.
3. Bioodpady, powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę istniejących możliwości
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddzielnego gromadzenia odpadów niebezpiecznych
występujących w strumieniu odpadów komunalnych i dostarczenia ich do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych.
Rozdział 11.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do takiego ich utrzymania, aby wyeliminować
wszelkie niebezpieczeństwa jakie mogą stwarzać zwierzęta dla ludzi oraz zanieczyszczenia odchodami
pochodzenia zwierzęcego terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 19. 1. Zwierzęta domowe, powinny być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby
zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne
dodatkowo w kagańcu, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych,
2. Obowiązki o których mowa w ust. 1 zdanie 2 nie mają zastosowania do psów, u których stosowanie
smyczy lub kagańca jest nieuzasadnione ze względu na indywidualne cechy osobnicze bądź stan ich zdrowia.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązani są do niezwłocznego usuwanie zanieczyszczeń
pozostawionych na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, przy czym, obowiązek ten nie dotyczy osób
niepełnosprawnych, korzystających z pomocy psów – asystujących w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
Rozdział 12.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach.
§ 20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
jeżeli są spełnione wymogi wynikające z odrębnych przepisów:
1) sanitarne,
2) techniczne dotyczące pomieszczeń budowlanych,
3) ochrony środowiska,
4) ochrony zwierząt.
2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się poza miejsca
przeznaczone dla ich chowu i hodowli.
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3. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić
i usuwać w sposób zgodny z prawem, niepowodujący zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
4. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych w zabudowie
wielorodzinnej oraz na terenach usług publicznych.
Rozdział 13.
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 21. 1. Obszarami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w granicach administracyjnych gminy,
obszary zabudowane:
1) oczyszczalnią ścieków i kanalizacją sanitarną,
2) zakładami produkcji żywności,
3) placówkami kulturalno-oświatowymi,
4) zakładami opieki zdrowotnej,
5) budynkami wielorodzinnymi.
2. Przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na terenie nieruchomości należy przeprowadzić dwa razy
w roku w kwietniu i październiku oraz dodatkowo w przypadku wystąpienia gryzoni i każdorazowo na
polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

