
UCHWAŁA NR XI/39/19
RADY GMINY CHLEWISKA

z dnia 19 lipca 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ) oraz 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 2018 r., poz. 1454 ze zm.) i po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szydłowcu, w związku z wyrokiem WSA w Warszawie VIII Wydział 
Zamiejscowy w Radomiu sygn. akt VIII SA/Wa 85/19Rada Gminy w Chlewiskach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chlewiska stanowiący 
załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chlewiska.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gnat

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 01 sierpnia 2019 r.

Poz. 9428



Załącznik do uchwały Nr XI/39/19

Rady Gminy Chlewiska

z dnia 19 lipca 2019 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 
NA TERENIE GMINY CHLEWISKA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin niniejszy określa:

1. Postanowienia ogólne;

2. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości;

3. Rodzaj i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, warunki rozmieszczania tych urządzeń oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

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

5. Inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami;

6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

7. Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;

8. Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENACH 

NIERUCHOMOŚCI

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Chlewiska zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz poprzez selektywne zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych.

2. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu „u źródła” odpadów wytwarzanych 
w gospodarstwach domowych.

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:

a) selektywnego gromadzenia odpadów z papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metalu, opakowań 
wielomateriałowych oraz powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oraz 
zużytych opon, a także odpadów zielonych.

b) zapewnienie podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i zbieranych 
selektywnie dostępu do pojemników, kontenerów czy worków w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób 
trzecich i ich mienia;

c) usuwania odpadów wielkogabarytowych zgodnie z obowiązującym harmonogramem poprzez wystawienie 
ich na chodnik, pobocze przed wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu przez 
zarządcę nieruchomości lub do punktu selektywnego gromadzenia odpadów;
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d) usuwania powstających w gospodarstwie domowym odpadów niebezpiecznych poprzez wystawienie ich 
w miejscach zbiórki odpadów komunalnych w terminach ustalonych w gminnym harmonogramie wywozu 
odpadów niebezpiecznych lub dostarczanie ich do punktu selektywnego gromadzenia odpadów 
w oryginalnych opakowaniach transportowych zabezpieczających środowisko i ludzi przed ich 
oddziaływaniem;

e) w przypadku braku możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej – wyposażenia 
w szczelny zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w odrębnych przepisach;

f) przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość przed 
wybudowaniem sieci kanalizacji sanitarnej została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 
spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach;

g) utrzymywania ogrodzenia terenów budowy we właściwym stanie technicznym, zabezpieczenie terenów 
przyległych przed zanieczyszczeniami i bieżące usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów po 
remontach;

h) uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na zasadach 
ustalonych uchwałą Rady Gminy Chlewiska;

4. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach nie wymienionych w ustawie oraz w niniejszym 
regulaminie należy do Gminy;

5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty publiczne mają obowiązek ustawienia na 
tych terenach odpowiedniej ilości koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania, w sposób 
nie dopuszczający do przepełnienia, a także zgodnie z przyjętą polityką Gminy w zakresie gospodarki 
odpadami;

6. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, dopuszcza się wyłącznie w miejscach 
nieprzeznaczonych do użytku publicznego z zastrzeżeniem następujących warunków:

a) mycie dotyczy tylko nadwozia samochodowego,

b) odprowadzania powstających ścieków do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiornika 
bezodpływowego,

c) dokonywania tych czynności na wydzielonych częściach nieruchomości o utwardzonym, szczelnym 
podłożu, oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji, nie powodując uciążliwości dla właścicieli 
sąsiednich nieruchomości..

7. Doraźne naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, można wykonywać na 
terenie nieruchomości wyłącznie z zastrzeżeniem następujących warunków: wykonywanie drobnych napraw 
np. wymiana kół, wymiana świec zapłonowych itp., mające na celu uruchomienie pojazdu, a powstałe odpady 
powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i niepowodujących uciążliwości dla 
właścicieli sąsiednich nieruchomości

Rozdział 3.
RODZAJ I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH URZĄDZEŃ I  ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

§ 3. 1.  Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być gromadzone w pojemnikach 
odpowiadającym wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie oraz w stosunku do odpadów płynnych 
gromadzonych w zbiornikach, wymaganiom przepisów sanitarnych, ochrony środowiska i prawa budowlanego;

2. O rodzaju ustawionych na terenie nieruchomości urządzeń decyduje właściciel nieruchomości 
w porozumieniu z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów, uwzględniając ilość odpadów 
wytwarzanych w gospodarstwie domowym i liczbę osób korzystających z tych urządzeń;

3. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych służą wyłącznie do gromadzenia tych odpadów;

4. Pojemniki do gromadzenia powinny spełniać techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, 
a w szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę;
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5. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Chlewiska:

a) pojemniki o pojemności 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów;

b) kosze uliczne o pojemności 35 do 70 litrów;

c) kontenery typ KP 7;

d) worki o odpowiednim kolorze.

6. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki (worki) o następujących jednolitych 
kolorach:

a) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i drobny metal;

b) zielony z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe;

c) niebieski z przeznaczeniem na papier;

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (frakcja mokra odpadów);

e) czarny z przeznaczeniem na odpady pozostałe po wydzieleniu surowców wtórnych;

7. Sposób ustawienia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych nie może stwarzać 
niedogodności dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich, należy uwzględniać przepisy Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422).

§ 4. 1.  Odbiór i transport odpadów winien odbywać pojazdami specjalistycznymi przystosowanymi do 
przewożenia odpadów w sposób zabezpieczający przez rozsypywaniem, wylewaniem, pyleniem itp., oraz 
czytelnie oznakowanymi poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy;

2. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia 
wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości;

3. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale Rady Gminy Chlewiska w sprawie 
wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

4. Wymagane jest utrzymywanie pojazdów w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym;

5. Przewoźnik odpadów jest zobowiązany do usunięcia zanieczyszczeń powstałych w trakcie dokonywania 
odbioru lub transportu odpadów.

§ 5. 1.  Odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych należy segregować w następujący 
sposób:

a) zmieszane odpady komunalne (frakcja mokra odpadów);

b) odpady ulegające biodegradacji (frakcja mokra odpadów);

c) makulatura;

d) tekstylia;

e) tworzywa sztuczne;

f) szkło;

g) metale;

h) opakowania z materiałów wymienione w ppkt a - g, w tym opakowania wielomateriałowe;

i) odpady zielone;

j) odpady wielkogabarytowe;

k) zużyte opony;

l) odpady budowlano – remontowe;
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m) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

n) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (baterie, akumulatory, chemikalia);

o) przeterminowane leki;

2. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je do 
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach;

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki dostosowane do ilości i rodzaju produkowanych 
odpadów, uwzględniając minimum określone w niniejszym Regulaminie.

§ 6. 1.  Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazywać 
przedsiębiorcom posiadającym stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej i umowę na realizację 
usługi zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Chlewiska lub do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/;

2. Odpady budowlane należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, uniemożliwiających 
pylenie;

3. Odpady wielkogabarytowe przygotowane do odebrania w wyznaczonym, zgodnym z harmonogramem 
dniu, przez przedsiębiorcę świadczącego na terenie gminy Chlewiska usługę odbioru odpadów komunalnych 
winny być gromadzone na chodniku lub poboczu drogi przed wejściem na teren nieruchomości lub przekazane 
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych /PSZOK-u/;

4. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają przepisy odpowiedniej ustawy tj. Ustawa - Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672);

5. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla 
ich użytkowników jak i dla pracowników podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania 
odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub 
osób trzecich;

6. W miejscach publicznych (takich jak: chodniki, place, zieleńce, przystanki autobusowe) odpady 
komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 35 litrów;

7. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, mają obowiązek zapewnienia 
dostatecznej liczby pojemników bądź kontenerów do gromadzenia odpadów, a także toalet przenośnych. 
Wygląd zewnętrzny koszy winien być estetyczny.

§ 7. Na terenie gminy Chlewiska dopuszcza się na własne potrzeby kompostowanie odpadów ulegających 
biodegradacji oraz odpadów zielonych we własnym zakresie i na własne potrzeby, nie powodujących 
uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.

§ 8. 1.  W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je, jako zmieszane odpady 
komunalne i powiadamia o tym Gminę;

2. W przypadku gromadzenia różnych odpadów podlegających segregacji w jednym pojemniku lub worku, 
odbiorca odpadów ma prawo odmówić jego odbioru w ramach selektywnej zbiórki.

§ 9. 1.  Do zbierania odpadów na terenach budów mogą być wykorzystywane: kontenery, worki i inne 
pojemniki nienormatywne, zapewniające zachowanie porządku i czystości, opróżniane ich następuje w ramach 
dodatkowego porozumienia z odbiorcą odpadów;

2. Dopuszcza się krótkotrwałe i uzasadnione procesem budowlanym, gromadzenie zmieszanego gruzu 
budowlanego luzem;

3. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy własnych 
zniszczonych dróg gruntowych lub innych dróg gruntowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub 
zarządcą drogi.
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Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 

PUBLICZNEGO

§ 10. 1.  Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych) i odpadów zebranych 
w sposób selektywny z nieruchomości, zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia się pojemników 
znajdujących się na terenie nieruchomości oraz na terenach publicznych, nie rzadziej jednak niż:

a) dla gospodarstw domowych (zabudowa jednorodzinna) – raz w miesiącu;

b) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych stale (działki rekreacyjne) – raz w miesiącu w okresie 
sezonu tj. od 1 marca do 31 października i co najmniej raz poza sezonem;

c) dla pozostałych osób (podmiotów działalności gospodarczej, szkół, ośrodków zdrowia, itp.) - jeden raz 
w miesiącu;

2. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz placówek handlowo – usługowych 
zlokalizowanych poza budynkami wprowadza się obowiązek miesięcznego usuwania odpadów;

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 
usuwania odpadów niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

§ 11. Właściciel nieruchomości nie skanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia.

§ 12. 1.  Wielkość zbiornika bezodpływowego musi być dostosowana do planowanej częstotliwości jego 
opróżniania;

2. Opróżnianie zbiornika powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki, zanieczyszczenie 
ziemi i wód podziemnych;

3. Dezynfekcja zbiorników powinna odbywać się z częstotliwością stosowną do potrzeb i w sposób, 
zapewniający zachowanie odpowiedniego standardu sanitarno-epidemiologicznego.

§ 13. Normatywną ilość nieczystości płynnych wylicza się wg zasad określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 70 ze zm.).

§ 14. Na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek zawarcia umów na odbieranie nieczystości ciekłych 
według częstotliwości ustalonej w § 16 i § 17 z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 
Chlewiska oraz zezwolenia Wójta Gminy Chlewiska na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i okazania ich uprawnionym instytucjom i osobom, w tym również osobom 
upoważnionym przez Wójta Gminy Chlewiska, wraz z dowodami uiszczania bieżących opłat z tego tytułu.

§ 15. Zabrania się odprowadzania wody zużytej na cele bytowe i gospodarcze, ciekłych odchodów 
zwierzęcych z gnojowników, odcieków z kompostowni, ścieków z budynków mieszkalnych oraz ścieków 
przemysłowych do rzek, potoków, rowów, do ziemi oraz na grunty sąsiednie.

Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§ 16. Gmina, poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
które są obowiązane do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania ilości odpadów ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania, zapewnia warunki funkcjonowania systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe ograniczenie składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji.

§ 17. Odebrane odpady komunalne z terenu gminy Chlewiska należy przekazywać do Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych ,, RADKOM ” Sp. z o.o. w Radomiu, posiadającego status Regionalnej Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W przypadku awarii w/w instalacji lub braku możliwości 
przyjmowania odpadów z innych przyczyn wyznacza się inne obiekty - zgodnie z aktualnym WPGO dla 
Mazowsza.
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§ 18. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów opakowaniowych, realizowane jest poprzez selektywne zbieranie ich przez właścicieli 
nieruchomości i selektywny ich odbiór przez przedsiębiorców.

Rozdział 6.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 
PRZED ZAGROŻENIEN LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM 

TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 19. 1.  Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest utrzymywać je w taki sposób, aby 
nie stwarzać zagrożenia i uciążliwości dla ludzi.

2. Osoba utrzymująca zwierzę domowe, w szczególności mogące stanowić zagrożenie lub uciążliwość dla 
ludzi, powinna zapewnić utrzymanie zwierzęcia w sposób zapobiegający jego wydostaniu się poza teren 
nieruchomości, na której jest utrzymywane.

3. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest zapewnić pełny nadzór nad zwierzęciem.

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierzę domowe może przebywać wyłącznie pod 
nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem się zwierzęcia.

5. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące 
do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych 
zwierząt, należy prowadzić na smyczy i w kagańcu.

6. Zwolnienie psa ze smyczy na terenach przeznaczonych do użytku publicznego jest dozwolone jedynie na 
terenie ogrodzonych wybiegów dla psów.

§ 20. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 
nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w:

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości;

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym 
agresywnego psa na terenie nieruchomości.

§ 21. 1.  Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
w szczególności takich jak drogi, chodniki, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego 
usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

2. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady 
komunalne, lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

3. Obowiązki określone w ust. 1 - 2 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących.

Rozdział 7.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH 

Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 22. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych dla 
zwierząt.

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:

a) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów i nieczystości 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności przepisami sanitarno- 
epidemiologicznymi oraz prawem ochrony środowiska;

b) utrzymywania w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich;

c) zabezpieczeniem przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości przez zwierzęta.

§ 23. Przy hodowli zwierząt gospodarskich muszą być spełnione następujące wymagania:
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1) powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane w sposób zgodny 
z prawem, a także nie będą powodowały zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, a teren i pomieszczenia inwentarskie będą utrzymywane w czystości,

2) hodowla nie będzie powodowała uciążliwości dla innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 
nieruchomościach sąsiednich,

3) przestrzegane będą obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne i weterynaryjne.

4) Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na terenie nieruchomości należy zabezpieczyć przed samowolnym 
opuszczaniem tej nieruchomości;

Rozdział 8.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW 

JEJ PRZPEROWADZANIA

§ 24. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, 
zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, obiekty przemysłowe itp.;

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku;

3. W okresie przeprowadzania deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania 
miejsc wyłożenia środków zwalczających gryzonie napisem „Uwaga trucizna”.

4. W przypadku wystąpienia gryzoni poza okresem określonym w pkt 2 deratyzację należy przeprowadzać 
również doraźnie.

5. Obowiązkowi corocznej deratyzacji podlegają obiekty, w których w wyniku produkcji żywnościowej 
wytwarzane są odpady.
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