UCHWAŁA NR XXII/169/2016
RADY GMINY MIERZĘCICE
z dnia 22 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej oraz po przeprowadzeniu konsultacji
określonych uchwałą Nr IV/21/2010 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Mierzęcice z radami działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.)
w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej
tychorganizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 33, poz. 599)
Rada Gminy Mierzęcice uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjąć „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice” w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIV/237/2013 Rady Gminy Mierzęcice z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Jolanta Kyrcz
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/169/2016
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 22 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY MIERZĘCICE
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne.
§1
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mierzęcice zwany dalej
„regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mierzęcice dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników 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;
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 regulaminie jest mowa o:
1) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – należy
przez to rozumieć odpady pochodzące z remontów, budów i rozbiórek inne niż
niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące ze strumienia odpadów
komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych,
na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę na
podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane
2) harmonogramie – należy przez to rozumieć ustalone terminy odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Mierzęcice,
3) zabudowie rekreacji indywidualnej - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§3
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1)
wyposażenie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia
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odpadów komunalnych, zgodnie z wielkością i liczbą określoną w niniejszym regulaminie, oraz
utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2)
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez segregowanie odpadów,
powstających w gospodarstwach domowych na następujące rodzaje odpadów:
a) papier, tektura
b) metal,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
k) zużyte opony,
l) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji,
ł) odpady zielone;
m) zużyte świetlówki;
3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy co najmniej z
częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie lub samodzielne dostarczanie do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) w przypadku nieprzekazywania odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji
przedsiębiorcy lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zagospodarowanie w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się
na nieruchomościach z zabudową jednorodzinną oraz rekreacji indywidualnej. Powstały
kompost należy wykorzystać we własnym zakresie;
5) zbieranie odpadów komunalnych zmieszanych do pojemników oraz przekazywanie ich
przedsiębiorcy co najmniej z częstotliwością określoną w niniejszym regulaminie;
6) zbieranie odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
w urządzeniach do tego przeznaczonych i przekazywanie ich uprawnionemu przedsiębiorcy
albo przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§4
1. Właściciele nieruchomości zapewniają uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Odgarnięty śnieg i lód nie może powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
3. Nie należy usuwać śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
§5
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać na terenie własnej
nieruchomości, bez użycia środków chemicznych, z zachowaniem podstawowych wymogów
sanitarnych, jeżeli czynności te nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i nie
są uciążliwe dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych w miejscach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności:
- na chodnikach, ulicach, placach, itp.,
- na terenach leśnych,
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- w pobliżu zbiorników wodnych i rzek.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, mogą odbywać się na
terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one
uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości i nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a powstające
odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym.
§6
1. Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości:
1) nieruchomość powinna zostać wyposażona w pojemniki do gromadzenia odpadów
komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się
odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad;
2) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne oraz inne o pojemności minimalnej 30 l,
b) pojemniki lub worki na odpady zmieszane o pojemności minimalnej 120 l,
c) worki na odpady zbierane selektywnie o pojemności minimalnej 120 l,
d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności minimalnej
1100 l,
e) worki typu Big Bag o minimalnej pojemności 1 m 3 oraz kontenery o minimalnej
pojemności 3 m 3 na odpady remontowe i budowlane
f) specjalistyczne pojemniki przeznaczone do zbiórki odpadów niebezpiecznych
o minimalnej pojemności 15 l.
2. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w urządzeniach o minimalnej pojemności,
według następujących norm:
1) nieruchomość, na której zamieszkuje do trzech osób należy wyposażyć w co najmniej jeden
pojemnik o pojemności minimum 120 l, uwzględniając częstotliwość odbioru określoną
w niniejszym regulaminie;
2) nieruchomość, na której zamieszkuje więcej niż trzy osoby należy wyposażyć w dodatkowe
pojemniki o pojemności minimum 120 l, stosując ich wielokrotność przy uwzględnieniu,
że trzy osoby korzystają z jednego pojemnika o pojemności 120 l;
3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
należy wyposażyć w pojemniki o pojemność minimalnej 120 l, uwzględniając częstotliwość
odbioru określoną w niniejszym regulaminie,
4) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi należy wyposażyć w pojemniki
o pojemności dostosowanej do liczby mieszkańców, według zasad określonych w pkt 2,
oraz cyklu wywozu tak, aby pojemniki te nie przepełniały się,
5) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez
część roku należy wyposażyć w worki na odpady do zbiórki odpadów komunalnych o
minimalnej pojemności 120 l uwzględniając częstotliwość odbioru określoną w niniejszym
regulaminie,
6) w przypadku przepełniania się pojemników, spełniających normy określone w pkt 1) – 4),
nieruchomości należy wyposażyć w dodatkowy pojemnik,
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7) w uzasadnionych przypadkach do gromadzenia wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów
komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone
worki udostępnione przez podmiot uprawniony. W przypadku skorzystania z dodatkowych
worków w dwóch kolejnych zbiórkach odpadów, należy wyposażyć nieruchomość
w dodatkowy pojemnik.
3. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zlokalizowane są
instytucje oświaty, kultury, zdrowia oraz pozostałe podmioty należy wyposażyć w pojemniki
na odpady zmieszane w ilości i wielkości dostosowanej do indywidualnych potrzeb, uwzględniając
następujące miesięczne minimalne normatywy odbioru odpadów:
1) sklepy i punkty usługowe - na każde l0 m2 powierzchni całkowitej 50 1, jednak nie mniej niż
jeden pojemnik 120 1 na lokal,
2) punkty handlowe poza lokalem - na każdego zatrudnionego 40 1,
3) lokale gastronomiczne - na jedno miejsce konsumpcyjne 20 1, jednak nie mniej niż jeden
pojemnik 120 1 na lokal,
4) pomieszczenia socjalne i biurowe zakładów rzemieślniczych, przemysłowych i usługowych,
kluby, wypożyczalnie - na każdego zatrudnionego 40 1, jednak nie mniej niż jeden pojemnik
o pojemności 120 1,
5) budynki użyteczności publicznej — na każdego zatrudnionego 10 1,
6) szkoły, przedszkola — na jedną osobę (dziecko, uczeń, personel) 12 1,
7) przychodnie lekarskie i zakłady opieki zdrowotnej - na jednego pacjenta 12 1, jednak nie
mniej niż jeden pojemnik 120 1,
8) hotele i domy pomocy społecznej — na jedno miejsce noclegowe 60 1,
9) place targowe - nie mniej niż 4 1/m2
10) cmentarze - nie mniej niż 1 1 na jedno miejsce pochówku.
4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić następująco:
1) odpady z tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych:
a) do worków koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem „Plastik” lub „Metale,
tworzywa sztuczne” - w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji
indywidualnej,
b) do pojemników koloru żółtego, które mogą być oznaczone napisem „Plastik” lub
„Metale, tworzywa sztuczne” - w zabudowie wielolokalowej;
2) odpady z papieru, tektury:
a) do worków koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone napisem „Papier” w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej,
b) do pojemników koloru niebieskiego, które mogą być oznaczone napisem „Papier” w zabudowie wielolokalowej;
3) odpady ze szkła kolorowego i białego:
a) do worków koloru zielonego, które mogą być oznaczone napisem „Szkło” w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej,
b) do pojemników koloru zielonego, które mogą być oznaczone napisem „Szkło” w zabudowie wielolokalowej;
4) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji
i odpady zielone:
a) do worków koloru brązowego, które mogą być oznaczone napisem „BIO”, lub
zagospodarowywane w indywidualnych kompostownikach przydomowych - w zabudowie
jednorodzinnej oraz w zabudowie rekreacji indywidualnej,
b) do pojemników oznaczonych napisem „BIO” - w zabudowie wielolokalowej
5) odpady budowlane i rozbiórkowe będące odpadami komunalnymi - w workach typu Big Bag
lub kontenerach,
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§7
Na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność handlowo-usługowa należy
usytuować w miejscach publicznie dostępnych dla klientów np.: przed sklepami, punktami
usługowo-handlowymi, gastronomicznymi, itp., pojemniki (kosze) na odpady komunalne
o pojemności nie mniejszej niż 30 l w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie
prowadzonej działalności handlowo-usługowej.
§8
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
drogach publicznych:
1) do gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki (kosze uliczne) o minimalnej pojemności
30 l;
2) rozmieszczenie pojemników (koszy ulicznych) powinno być dostosowane do panującego na
danym terenie ruchu pieszego, jednakże odległość pomiędzy dwoma kolejnymi pojemnikami
(koszami ulicznymi) nie powinna być mniejsza niż 10 m. Pojemnik (kosz uliczny) powinien
znajdować się na każdym przystanku autobusowym.
§9
1. Na terenie nieruchomości należy wyznaczyć miejsce lub pomieszczenie na lokalizację urządzeń
do zbiórki odpadów zapewniając łatwy do nich dostęp.
2. Pojemniki do zbiórki odpadów powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym,
technicznym i porządkowym, w szczególności poprzez:
1) poddawanie ich myciu i dezynfekcji przynajmniej raz w roku,
2) gromadzenie odpadów w ilości nie powodującej jego przeciążenie,
3) zabezpieczanie przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.
3. Warunki rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z posegregowanymi odpadami
należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, o którym mowa w ust. 1,
2) w dniu odbioru odpadów, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pojemniki i worki
z odpadami należy wystawić przed posesję (na chodnik lub ulicę) w miejscach łatwo
dostępnych dla samochodów specjalistycznych podmiotu uprawnionego do odbioru
odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości lub osób trzecich oraz nie zakłócający ruchu pieszego i samochodowego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 10
1. Zmieszanych odpadów komunalnych zbieranych z terenu nieruchomości należy pozbywać się
zgodnie z następującą częstotliwością:
1) w przypadku zabudowy jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej - nie rzadziej niż raz
w miesiącu,
2) w przypadku zabudowy wielolokalowej - nie rzadziej niż raz w tygodniu.
2. Częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz
gwarantować utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.
3. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą
częstotliwością:
5
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1) odpady komunalne rodzaju: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe:
a) dla zabudowy jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej - nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu,
b) dla zabudowy wielolokalowej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
c) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu,
d) dla punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych - nie rzadziej niż jeden raz
w miesiącu;
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone:
a) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych i rekreacji
indywidualnej,
b) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, a w okresie od kwietnia do października raz
w tygodniu – dla budynków wielolokalowych;
3) meble i odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż jeden raz w roku w systemie
„u źródła”;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – nie rzadziej niż jeden raz w roku w systemie
„u źródła”;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz
w roku w systemie „u źródła”.
4. Usuwanie odpadów zbieranych selektywnie może także odbywać się w następujący sposób:
1) poprzez przekazywanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (odpady
komunalne wymienione w ust. 3 oraz przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyte opony, zużyte świetlówki),
2) wrzucanie baterii do pojemników, znajdujących się w szkołach lub innych obiektach,
3) zagospodarowanie odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji
w indywidualnych kompostownikach przydomowych, znajdujących się przy zabudowie
jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej.
5. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego:
1) usuwanie odpadów komunalnych z koszy ulicznych i przystankowych – co najmniej raz
w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia koszy, w razie konieczności należy
zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów,
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy - nie rzadziej niż raz na kwartał, nie
dopuszczając do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności należy zwiększyć
częstotliwość wywozu odpadów,
3) z nieruchomości, na których zlokalizowane są place targowe - co najmniej raz w tygodniu,
4) z nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza, zlokalizowane są instytucje oświaty, kultury, zdrowia oraz
pozostałe podmioty - co najmniej raz w miesiącu nie dopuszczając do przepełnienia się
urządzeń do zbiórki.
§ 11
1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są obowiązani opróżniać
je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wypływu
ze zbiornika, w sposób wykluczający zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód powierzchniowych
i podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych w zbiorniku.
2. Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe powinien być opróżniany minimum raz
na półrocze.
3. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych ze zbiorników przydomowych oczyszczalni
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ścieków jest określona w instrukcji ich eksploatacji.
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników przydomowych oczyszczalni ścieków
winno odbywać się przez podmiot posiadający zezwolenie Wójta Gminy Mierzęcice na świadczenie
usług w tym zakresie na podstawie stosownego zamówienia właściciela nieruchomości.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 12
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone wytworzone na terenie Gminy Mierzęcice
podmioty uprawnione przekazują do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 13
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. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe:
1) zabrania się osobie utrzymującej zwierzęta domowe wypuszczania ich bez dozoru poza
teren nieruchomości, a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania;
2) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne oraz w inny
sposób zagrażającego otoczeniu - w kaganiec;
3) w miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za
agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu dodatkowo w nałożonym
kagańcu;
4) natychmiastowe usuwanie, przez osoby utrzymujące zwierzęta, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych, itp.; obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów przewodników.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach.
§ 14
1.

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej pod następującymi warunkami:
1)
posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi Prawa budowlanego;
7
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2)

utrzymywania zwierząt gospodarskich w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie
ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym
wydostaniem się poza teren nieruchomości;
3)
ograniczenia do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla,
wszelkich uciążliwości dla środowiska, w tym emisji będących jej skutkiem;
4)
gromadzenie odpadów i nieczystości wytwarzanych w trakcie utrzymywania zwierząt
gospodarskich w miejscu niestwarzającym uciążliwości w korzystaniu
z nieruchomości sąsiednich;
5)
ustawienie uli z pszczołami w takiej odległości od granicy nieruchomości, aby nie
zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.
2.
Nie dopuszcza się odprowadzania nieczystości ciekłych z hodowli zwierząt gospodarskich
do kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
3.
Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach zabudowanych
budynkami wielolokalowymi.

Wyznaczenie obszarów
przeprowadzania.

Rozdział 8.
podlegających obowiązkowej

deratyzacji

oraz

terminy

jej

§ 15
1.

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane budynkami jednorodzinnymi,
budynkami użyteczności publicznej oraz budynkami związanymi z prowadzeniem działalności
gospodarczej, np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny, obiekty gastronomiczne oraz obszary
skoncentrowanego budownictwa wielolokalowego.
2.
Deratyzacja powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok, uwzględniając okres
od marca do maja oraz od września do października.
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