
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVI/268/2016

Rady Gminy Liszki z dnia 29.09.2016 r.

REGULAMIN

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY LISZKI

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ l

Regulamin określa  szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Liszki, dotyczące:

1)  wymagań  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  nieruchomości
obejmujących:

a)  prowadzenie  we wskazanym zakresie  selektywnego zbierania i  odbierania  odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków  i  chemikaliów,  zużytych  baterii  i  akumulatorów,  zużytego  sprzętu
elektrycznego  i  elektronicznego,  mebli  i  innych  odpadów  wielkogabarytowych,
odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  oraz  zużytych  opon,  a  także  odpadów
zielonych,

b)  uprzątanie  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  części  nieruchomości
służących do użytku publicznego,

c)  mycie  i  naprawy  pojazdów  samochodowych  poza  myjniami  i  warsztatami
naprawczymi;

2)  rodzaju  i  minimalnej  pojemności  kontenerów  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunków
rozmieszczania  tych  pojemników i  ich  utrzymania  w  odpowiednim stanie  sanitarnym,
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a)  średniej  ilości  odpadów komunalnych  wytwarzanych  w gospodarstwach domowych
bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i  sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych



z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5)  obowiązków osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe,  mających  na  celu ochronę  przed
zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem  terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku;

6)  wymagań  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji
rolniczej,  w  tym  także  zakazu  ich  utrzymywania  na  określonych  obszarach  lub
w poszczególnych nieruchomościach;

7)  wyznaczania  obszarów  podlegających  obowiązkowej  deratyzacji  i  terminów  jej
przeprowadzania.

§ 2

Ilekroć w nin. uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm.),

2) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie
lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością,

3) odpadach, w tym odpadach komunalnych, odpadach ulegających biodegradacji, odpadach
zielonych należy nadawać im znaczenie zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, ze zm.),

4) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych
dostarczany właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 3

Właściciele nieruchomości, realizując obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości, mają zakaz: 

1) umieszczania ogłoszeń, reklam i plakatów w miejscach do tego nieprzeznaczonych  innych
niż tablice ogłoszeń

2)  gromadzenia  w  pojemnikach  i  koszach  na  odpady  komunalne:  śniegu,  lodu,  gorącego
popiołu  i  żużla,  odpadów  z  remontów,  szlamów,  substancji  toksycznych,  żrących



i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej,

3)  gromadzenia  zmieszanych  odpadów  komunalnych  w  pojemnikach  lub  workach
przeznaczonych  do  selektywnej  zbiórki  oraz  odpadów  innych  niż  wskazuje  na  to
przeznaczenie danego pojemnika lub worka

4) gromadzenia odpadów komunalnych poza pojemnikami lub workami przeznaczonymi do
tego celu, zakaz nie dotyczy odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, baterii i akumulatorów

5) spalania odpadów:

a) w instalacjach grzewczych budynków poza czystym papierem, tekturą i drewnem

b) na powierzchni ziemi poza suchymi odpadami roślinnymi, drewnem, czystym papierem 
i  tekturą,  do  celów  rekreacyjnych  pod  warunkiem  niestwarzania  uciążliwości  dla
nieruchomości sąsiednich oraz nienaruszania przepisów odrębnych.

§ 4

Ustala się następujące zasady w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1.  Właściciele  nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami  zadeklarowali  selektywną  zbiórkę,  zobowiązani  są  do  segregacji
wytwarzanych odpadów obejmujących następujące frakcje:

a) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

b) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji oraz odpady zielone,

h)  odpady  niebezpieczne  wydzielone  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  tj.
opakowania  zawierające  resztki  farb,  lakierów,  rozpuszczalników,  środków  do
impregnacji  drewna,  olejów mineralnych i  syntetycznych, benzyn, opakowania po
aerozolach oraz opakowania po środkach ochrony roślin.

2. Przedsiębiorca odbierający odpady zobligowany jest do prowadzenia selektywnego odbioru
odpadów od właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali ich selektywną zbiórkę.

3. Selektywnie zbierane odpady komunalne należy zbierać w sposób następujący:



a)  odpady  z  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych,  szkła  oraz  opakowania  
wielomateriałowe należy zbierać w oznakowanych workach,

  b) Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,  oraz  odpady zielone mogą być poddane  kompostowaniu na terenie
nieruchomości  w  kompostowniku  spełniającym  wymagania  określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich usytuowanie, albo powinny być
zbierane w oznakowanym worku.

c) Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w wyznaczonym miejscu na
terenie nieruchomości bez umieszczania ich w workach lub pojemnikach; w terminie
określonym  w  harmonogramie  należy  wystawić  je  przed  wejście  na  teren
nieruchomości lub miejsce wyznaczone do tego celu;

d) Przeterminowane leki i chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie  i  akumulatory  oraz  opony  nie  mogą  być  zbierane  razem  z  odpadami
komunalnymi.  W terminach  określonych  w  harmonogramie  przez  przedsiębiorcę
odbierającego odpady, wszystkie w/w odpady winny być przekazane do specjalnego
samochodu  objeżdżającego  poszczególne  miejscowości,  bądź  oddane  do  punktu
selektywnego zbierania  odpadów komunalnych.  Dodatkowo zużyte  baterie  należy
przekazywać  do  specjalistycznych  pojemników  znajdujących  się  w  szkołach
i budynku Urzędu Gminy Liszki;

e)  Odpadów  budowlanych  i  rozbiórkowych  nie  wolno  zbierać  w  pojemnikach
przeznaczonych na odpady komunalne, powinny one być zbierane w zamówionych
przez  właściciela  nieruchomości  kontenerach/workach  lub  dostarczonych   przez
przedsiębiorcę  remontowo-budowlanego  w  pojemnikach.  Odpady  remontowo-
budowlane pochodzące z drobnych remontów podjętych we własnym zakresie, mogą
być oddane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

4. Odpady,  o  których  mowa w ust.  1  winny być  odbierane  z  częstotliwością  określoną
w rozdziale 4 nin. regulaminu.

5. Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości.
Właściciel  nieruchomości  ma  obowiązek  w  terminie  określonym  w  harmonogramie
wystawić je przed wejście na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego
celu, zapewniające dogodny dojazd przedsiębiorcy do miejsca zbierania odpadów.

6. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez
przedsiębiorcę z pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków,
zapewniającym dogodny dojazd przedsiębiorcy do miejsca zbierania odpadów.

7. Selektywnie zbierane odpady komunalne powinny być wolne od zanieczyszczeń (czyste)
oraz zajmować jak najmniej miejsca. W celu uzyskania pożądanego efektu odpady przed
wrzuceniem do worka należy umyć (przepłukać) i trwale zgnieść.



§ 5

1.  Właściciel  nieruchomości  obowiązany  jest  do  uprzątania  błota,  śniegu,  lodu  i  innych
zanieczyszczeń z części  nieruchomości  służących do użytku publicznego, tj.  z chodników
położonych  wzdłuż  nieruchomości,  bezpośrednio  przy  jej  granicy,  niezwłocznie  po
wystąpieniu opadów lub w miarę potrzeby, poprzez:

a) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,

b)  usunięcie  za  pomocą  środków  chemicznych,  jeżeli  środki  te  zostały  do  tego  celu
dopuszczone i nie działają szkodliwie na tereny zieleni i drzewa.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na własnej
posesji pod warunkiem odprowadzania ścieków poprzez separator (odstojnik) do kanalizacji
sanitarnej  lub  zbiornika  bezodpływowego.  Zabrania  się  odprowadzania  ścieków
bezpośrednio do gruntu lub wody.

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może  odbywać się
wyłącznie  w  zakresie  obejmującym  drobne  naprawy  własnych  samochodów  oraz  pod
warunkiem:

a)  nie  powodowania  uciążliwości  dla  właścicieli  sąsiednich  nieruchomości  oraz
negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,

b) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

c) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

Rozdział 3

Rodzaj  i  minimalna  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

§ 6

1.  Określa  się  rodzaje  i  minimalną  pojemność  pojemników przeznaczonych  do  zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

a) kosze na odpady komunalne na drogach publicznych o pojemności od 10 do 50 l;

b) pojemniki na zmieszane odpady komunalne na nieruchomościach o pojemności 60 l,
120 l, 240 l, 1100 l;

c) kontenery na odpady budowlane;

d) specjalnie oznakowane półprzeźroczyste worki wykonane z folii LDPE o pojemności
120 l przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów



e) worki o pojemności  120 l przystosowane wytrzymałościowo do zbierania odpadów
budowlanych i rozbiórkowych;

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być dostosowane
do indywidualnych potrzeb  właściciela  i  powinny mieć  pojemność  odpowiadającą  co
najmniej:

a) dla nieruchomości zamieszkałych - 30 l na każdego mieszkańca, jednak co najmniej
jeden pojemnik 60 l na każdą nieruchomość,

b) dla szkół, przedszkoli i budynków użyteczności publicznej - 3 l na każdego ucznia
i pracownika,

c) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m² pow. użytkowej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 l na lokal,

d) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt,

e) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

f)  dla  ulicznych  punktów  szybkiej  konsumpcji  -  co  najmniej  jeden  pojemnik
o pojemności 120 l,

g)  dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i  produkcyjnych  w  odniesieniu  do
pomieszczeń  biurowych  i  socjalnych  -  pojemnik  o  pojemności  120  l  na  każdą
rozpoczęta dziesiątkę pracowników,

h) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów itp.- 20 l na jedno łóżko,

i)  dla  nieruchomości  zamieszkałych  na  stałe  położonych  na  terenie  ogródków
działkowych - 30 l na każdego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l
na każdą nieruchomość.

§ 7

1.  Pojemniki  na  odpady  komunalne  powinny  być  usytuowane  na  nieruchomościach
zamieszkałych  zgodnie  z  przepisami  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim mają odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

2.   Miejsca  ustawienia  pojemników  powinny  gwarantować  dogodny  dostęp  (dojazd)  dla
pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady bez konieczności otwierania wejścia
na teren nieruchomości,  a  gdy takiej  możliwości  nie  ma,  należy  je  wystawić w dniu
odbioru odpadów, zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości.
Dopuszcza  się  również  wjazd  na  teren  nieruchomości  pojazdów  przedsiębiorcy
odbierającego odpady w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach.



3.  W  przypadku  lokali  handlowych  i  gastronomicznych,  dla  zapewnienia  czystości
w bezpośrednim ich sąsiedztwie,  wymagane jest ustawienie poza lokalem co najmniej
jednego pojemnika o pojemności 120 l.

4.  Na przystankach komunikacji publicznej kosze i pojemniki należy usytuować pod wiatą,
jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

5.  Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,
sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości do koszy
ulicznych oraz pojemników innych właścicieli.

§ 8

1.  Ustala  się  następujące  standardy  utrzymywania  pojemników  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym:

a)  właściciele  nieruchomości  mają  obowiązek  utrzymywać  pojemniki  w  stanie  czystości
zarówno zewnętrznej jak i wewnątrz,

b) po opróżnieniu pojemniki nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów,

c) do pojemników należy wrzucać wyłącznie odpady do nich przeznaczone,

d) należy stosować pojemniki o określonej pojemności, stosownie do ilości zbieranych na
nieruchomości odpadów, w celu niedopuszczania do przeciążania pojemników,

e) pojemniki winny być wyposażone  w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód
opadowych oraz nie powinny być uszkodzone,

f)  okresowo  pojemniki  winny  być  dezynfekowane  poprzez  poddawanie  czyszczeniu
preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,

g)  miejsca  ustawienia  pojemników  należy  utrzymywać  w  stanie  czystości  poprzez  ich
zamiatanie i uprzątanie.

Rozdział 4

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9

1.  Częstotliwość  pozbywania  się  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości
zamieszkałych powinna być dostosowana do ilości powstających na niej odpadów z tym, że:

a) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane będą nie rzadziej niż raz w miesiącu,

b)  odpady  segregowane  z  papieru,  metali,  tworzyw  sztucznych,  szkła  oraz  opakowania



wielomateriałowe  odbierane  będą  nie  rzadziej  niż  raz  w  miesiącu  oraz  mogą  być
przekazywane całorocznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

c)  odpady  ulegające  biodegradacji,  jeżeli  nie  są  kompostowane  w  przydomowych
kompostownikach,  będą  odbierane  z  uwzględnieniem  potrzeb  i  warunków  sanitarno-
higienicznych, nie rzadziej jednakże niż raz w miesiącu,

d) meble i odpady wielkogabarytowe oraz pozostałe odpady segregowane (przeterminowane
leki  i  chemikalia,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  zużyte  opony,  baterie  
i akumulatory) odbierane będą nie rzadziej niż 2 razy w roku oraz mogą być przekazywane
całorocznie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; baterie i akumulatory
dodatkowo  można  całorocznie  oddawać  do  pojemników  znajdujących  się  w  szkołach  
i budynku Urzędu Gminy w Liszkach.

e)  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  pochodzące  z  drobnych  remontów  podjętych  we
własnym zakresie, mogą być przekazywane przez właścicieli nieruchomości całorocznie do
punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych.  Nie  dotyczy  to  odpadów
budowlanych  i  rozbiórkowych  powstających  w  wyniku  świadczenia  przez  przedsiębiorcę
usług w zakresie budowy, rozbiórki,  remontu obiektów budowlanych, które przedsiębiorca
ten, zgodnie z przepisami odrębnych ustaw, ma obowiązek zagospodarować samodzielnie;

2. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,
częstotliwość  pozbywania  się  odpadów  jest  taka  sama  jak  w  przypadku  nieruchomości
zamieszkałych, przy czym dopuszcza się pozbywanie się odpadów częściej w zależności od
potrzeb z uwzględnieniem warunków higieniczno-sanitarnych.

3. W przypadku nieruchomości zamieszkiwanych sezonowo częstotliwość pozbywania się
odpadów jest taka sama jak w przypadku nieruchomości zamieszkałych.

4. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego raz na tydzień, przy czym zarządzający terenem mają obowiązek nie dopuścić
do przepełnienia koszy i wysypywania się z nich odpadów.

5. Właściciele  punktów handlowych i  usługowych zlokalizowanych poza budynkami (np.
handel obwoźny, stragany) są zobowiązani do pozbywania się odpadów codziennie.

§ 10

1.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  pozbywania  się  z  terenu  nieruchomości
odpadów komunalnych w sposób obejmujący zbieranie odpadów w workach, pojemnikach
oraz  kontenerach  i  przekazanie  ich przedsiębiorcy  odbierającemu odpady komunalne,  lub
poprzez oddawanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.

2. Worki z odpadami komunalnymi należy wystawiać w miejsca, z których zostaną odebrane
przez  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady,  w  dniu  odbioru  odpadów  określonym  



w harmonogramie lub co najwyżej na jeden dzień przed terminem odbioru.

3. Właściciele  nieruchomości,  na których powstają odpady komunalne,  a nie zamieszkują
mieszkańcy, zobowiązani są do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym
Regulaminie,  przy  czym  odbiór  odpadów  następuje  na  podstawie  umowy  zwartej  
z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

§ 11

1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  nieczystości  ciekłych
z terenu  nieruchomości  w sposób  systematyczny,  nie  dopuszczający  do  przepełnienia  się
urządzeń  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych,  gwarantujący  zachowanie  czystości
i porządku na nieruchomości.

2.  Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  odbywa  się  na  podstawie  zamówienia
właściciela  nieruchomości,  złożonego  do  podmiotu  uprawnionego,  z  którym  podpisał
umowę.

3. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.

4. Właściciel nieruchomości przez okres 3 lat zobowiązany jest gromadzić, przechowywać 
i  okazywać na  wezwanie  wszelkie  dokumenty świadczące  o wykonywaniu obowiązków  
w  zakresie  usuwania  odpadów  i  nieczystości  ciekłych  w  szczególności  umów  
z przedsiębiorcami i dowodów uiszczania należności z tym związanych.

Rozdział 5

Inne wymagania określone w  Planie Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego

§ 12

1.  Uprawniony  podmiot  odbierający  odpady  komunalne  od  właścicieli  nieruchomości  
z tereny Gminy Liszki zobowiązany jest przekazywać odpady komunalne do miejsc ich
unieszkodliwienia, odzysku i recyklingu, wskazanych w Planie Gospodarki  Odpadami
Województwa  Małopolskiego  (uchwała  Nr  XXV/398/12  Sejmiku  Województwa
Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami
Województwa Małopolskiego ze zm.).

5.3.

Rozdział 6

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów

przeznaczonych do wspólnego użytku



§ 13

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:

a)  sprawowania  nad nimi  nadzoru  w miejscach  publicznych,  w taki  sposób,  aby nie
powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz dla innych zwierząt,

b)  przestrzegania  regulaminów korzystania  z  terenów przeznaczonych  do  wspólnego
użytku, a w szczególności regulaminów placów zabaw, kąpielisk oraz regulaminów
korzystania  z  budynków  użyteczności  publicznej,  w  zakresie  dotyczącym
wprowadzania zwierząt,

c)  uprzątnięcia  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez  zwierzęta  w  miejscach
publicznych  poprzez  wrzucenie  ich  do  pojemników  na  odpady;  obowiązek  nie
dotyczy  osób  niewidomych,  korzystających  z  psów  przewodników,  osób
niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu stopnia znacznego,

d) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierzęcia.

2. Osoby utrzymujące psy mają obowiązek wyprowadzać je na smyczy, a psy należące do ras
uznanych  za  agresywne  lub  mieszańce  tych  ras,  dodatkowo  muszą  być  prowadzone
w kagańcu.

3. Zwolnienie psa ze smyczy w miejscach publicznych jest możliwe pod tym warunkiem, że
pies  ma  założony  kaganiec,  a  właściciel  lub  opiekun  sprawuje  kontrolę  nad  jego
zachowaniem. Zwolnienie psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce, gdy
nieruchomość jest  ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie
przez  psa  i  wykluczający  samowolny  dostęp  osób  trzecich,  odpowiednio  oznakowana
tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Rozdział 7

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej

§ 14

1.  Utrzymywanie  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolniczej
w zabudowie  jednorodzinnej  i  zagrodowej  jest  możliwe  pod  warunkiem  spełnienia
wymogów sanitarno  -  epidemiologicznych,  budowlanych,  ochrony  środowiska  i  ochrony
zwierząt, określonych odrębnymi przepisami.

2. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub
na terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym
wydostaniem się poza teren nieruchomości.



3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości
dla osób zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.

4.  Wytwarzane  podczas  prowadzenia  chowu  lub  hodowli  nieczystości  winny  być
gromadzone  zgodnie  z  przepisami,  a  ich  usuwanie  nie  powinno  powodować
zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

Rozdział 8

Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 15

1.  Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  przeprowadzenia  deratyzacji
nieruchomości w miarę potrzeby.

2.  W  przypadku  wystąpienia  populacji  gryzoni  stwarzającej  zagrożenie  sanitarne,  wójt
w uzgodnieniu  z  państwowym  powiatowym  inspektorem  sanitarnym,  określi  obszary
podlegające  obowiązkowej  deratyzacji  oraz  termin  jej  przeprowadzenia  w  drodze
zarządzenia.

3. Koszty deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.


