
UCHWAŁA NR XXXVII/218/2017
RADY GMINY W ZAKRZEWIE

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/140/2016 Rady Gminy w Zakrzewie z dnia 
31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zakrzew.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 446, z późn.zm.)  oraz  art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych        
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ogłasza się jednolity tekst Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zakrzew w  formie obwieszczenia.

§ 2.  Ogłoszenie tekstu jednolitego nastąpi w formie obwieszczenia Rady Gminy w Zakrzewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Roman Stępień
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OBWIESZCZENIE 

 

RADY GMINY W ZAKRZEWIE 

z dnia 29 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 31 maja 2016 

roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zakrzew. 

 
1. Na podstawie art. 16 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.  o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), ogłasza się w 

załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr XXIV/140/2016 z dnia 

31 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Zakrzew, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Nr 

XXXV/204/2017 w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXIV/140/2016 z dnia 31 

maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymywania czystości i porządku na terenie 

Gminy Zakrzew. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  
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Załącznik do Obwieszczenia    

Rady Gminy w Zakrzewie  

z dnia 29 marca 2017 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE  

GMINY ZAKRZEW (tekst jednolity) 

 

Rozdział 1 

 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 .    Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Zakrzew, zwane dalej „Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku”, dotyczące : 

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

2) sposobu zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych ; 

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; 

6) wymagań utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

§ 2.   Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach  ( Dz.U z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.); 

2) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – informacja dostępna na stronie 

internetowej www.zakrzew.pl. 

 

 

Rozdział 2 

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

 

§ 3.   Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Zakrzew zapewniają utrzymanie 

nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy poprzez: 
 

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 

2) skreślono 

3) skreślono 

4) zbieranie odpadów komunalnych metodą bezpośrednią typu „u źródła” do worków do tego 

celu przeznaczonych; 

5) skreślono 

§ 4.  1.   Określa się zbieranie w sposób selektywny następujących rodzajów odpadów 

komunalnych:  
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1) papier i tektura, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania wielomaterialowe; 

5) szkło (butelki i słoiki), 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) odpady zielone, 

8) popiół i żużel, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) przeterminowane leki, 

11) zużyte opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

13) odpady niebezpieczne.  

2. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt. 1-4,   powinny być zbierane  i odbierane jako odpady     

wyselekcjonowane. 

3. Odpady, o których mowa w ust.1.5 powinny być zbierane  i odbierane jako odpady szklane. 

4. Odpady powstałe po segregacji frakcji określonych w pkt. od 1 do 5 stanowią odpady zmieszane. 

5. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt. 6 -13 winny być zbierane i odbierane odrębnie zgodnie                   

z zasadami niniejszego Regulaminu. 

6. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt.13, wytworzone w gospodarstwach domowych, należy 

rozumieć jako: 

      a) baterie i akumulatory, 

      b)odpady zawierające rtęć, 
      c)pozostałości farb, tuszy, klejów, rozpuszczalników oraz opakowania , w tym opakowania po 

         tych środkach  

      d)pozostałości po środkach ochrony roślin, nawozów,  w tym opakowania po tych środkach,  

 

Odpady te należy zbierać odrębnie i przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania zgodnie          

z zasadami określonymi  w niniejszym Regulaminie. 

 

   

Sposób zbierania odpadów komunalnych 

 §5.1. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych , odpady 

szklane należy zbierać w workach w kolorze określonym  w niniejszym Regulaminie . Odpady te 

mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych  

 

2. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać w workach w kolorze określonym w niniejszym 

Regulaminie. 

 

3. Odpady zielone: 

  

a) Dopuszcza się na własne potrzeby kompostowanie odpadów zielonych i ulegających 

biodegradacji  w sposób i w miejscu nie stwarzających uciążliwości dla otoczenia. 

b) Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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4. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

ogólnodostępnych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach (wykaz aptek dostępny na stronie 

internetowej www.zakrzew.pl). Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również 
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

5. Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych prowadzona będzie tzw. metodą „wystawki” 

( zgodnie z harmonogramem odbioru). Odpady te winny być wystawione w dniu wyznaczonym przed 

godz. 7.00 w następujący sposób : w miejscu odbioru umożliwiającym łatwy dostęp przedsiębiorcy 

uprawnionemu do odbierania odpadów komunalnych. Odpady te mogą być przekazywane  przez 

mieszkańców również bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

6. Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona będzie w następujący 

sposób: 

1) dla dużego sprzętu zgodnie z zasadami określonymi w ust.5; 

2) dla małego sprzętu w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.   

   

Dodatkowo zużyty sprzęt można oddać w placówkach sprzedaży sprzętu elektrycznego lub 

elektronicznego oraz podczas zbiórek organizowanych przez Gminę Zakrzew lub Związek Gmin 

Radomka. 

 

7. Odpady niebezpieczne oraz zużyte opony  należy  zbierać w workach w kolorze określonym            

w niniejszym Regulaminie i przekazywać bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Dodatkowo, zużyte baterie i akumulatory można przekazywać bezpośrednio do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, i w sposób określony w pkt lit. a oraz lit. b: 

 

a) zużyte baterie – zbiórka w placówkach handlowych;  

b) akumulatory – zbiórka w koncesjonowanych auto-złomach, które są wyposażone                              

w odpowiednie urządzenia do zbiórki tych odpadów oraz zawarły umowy ze 

specjalistycznymi firmami, zajmującymi się przewozem akumulatorów do zakładów, gdzie 

prowadzi się odzysk;  

c) do odpadów zawierających azbest zastosowanie maja odrębne przepisy. 

8. Popiół i żużel - Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych . 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane w wyniku remontów prowadzonych we własnym 

zakresie należy zbierać do pojemnika lub worka typu big bag i dostarczać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

 

10. Odpady zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów będą przyjmowane nieodpłatnie 

wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty 

śmieciowej na konto Urzędu Gminy Zakrzew za ostatni kwartał. 

 

11. Zarządca drogi zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na drodze publicznej, 

wyposażenia jej w pojemniki do gromadzenia odpadów określone w § 7  niniejszego Regulaminu. 

 

12.Do ustawiania koszy ulicznych i zapewniania odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są 
również prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu nie ustawiono 

koszy ulicznych. Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym . 

 

13. Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych 

i z działalności gospodarczej do koszy ulicznych oraz do miejsc gromadzenia odpadów 

przeznaczonych dla mieszkańców. 
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14. Mycie i naprawy pojazdów samochodach poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 
wykonywane wyłącznie na terenie własnej nieruchomości oraz przy spełnieniu wymogów określonych 

w pkt.1 i 2: 

 

1) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować 
wyłącznie jedynie drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdów, bez 

prowadzenia  prac blacharsko-lakierniczych; 

2) mycie i naprawy pojazdów mogą odbywać się pod następującymi warunkami : 

a) nie powodują uciążliwości dla osób korzystających z nieruchomości sąsiednich; 

b) nie spowodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a powstające ścieki nie będą 
bezpośrednio odprowadzane do wód i gleby oraz kanalizacji sanitarnej. 

 

 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do: 
 

§6.1. Uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego.  

 Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy gromadzić w postaci pryzmy w sposób nie utrudniający 

poruszanie się pieszych i  pojazdów  

 

 2.  skreślono 

 

 3.  skreślono 

 
Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych    

i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości i w miejscach publicznych , zasady 
ich rozmieszczania i utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                           

i technicznym. 
 

§ 7.   Urządzenia do gromadzenia  odpadów komunalnych, to: 

   
1) Do gromadzenia stałych (bytowych )odpadów komunalnych  stosujemy  worki z tworzywa 

sztucznego o odpowiedniej kolorystyce, wytrzymałości i pojemności , oznaczone logo  

GMINY ZAKRZEW , adres, telefon kontaktowy podmiotu odbierającego odpady, a nadto 

oznaczenie przekazującego odpady: 

 

Kolor 

worka 

Przeznaczenie  Pojemność (L) Zabrania się wrzucać  

Czarny  Zmieszane odpady komunalne nie 

nadające się do segregacji  

110  odpadów o cechach 

surowców wtórnych 

Żółty  
z napisem  

„Metale i 

tworzywa 
sztuczne „ 

Tworzywa sztuczne (plastik), 

opakowania typu PET, PE,PP np. 

puste butelki po napojach bez 

nakrętek, plastikowe torebki, 

reklamówki, czyste opakowania po 

żywności, np. kubki po jogurtach, 

koszyczki po owocach, zgniecione 

opakowania po detergentach np. po 

mydle i innych środkach czystości , 

odpady wielomateriałowe  

Metal, zgniecione opakowania 

metalowe po napojach, puszki, 

blaty, drut , przedmioty metalowe  

110 Opakowań zabrudzonych 

i po środkach ochrony 

roślin, butelek i 

pojemników po olejach, 

płynach chłodniczych , 

silnikowych, opakowań 
po farbach i substancjach 

niebezpiecznych, sprzętu 

RTV,AGD, zabawek, 

pojemników po wyrobach 

garmażeryjnych. 

Baterii, akumulatorów  
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Zielony 
z napisem 

 „Szkło” 

Szkło, opakowania szklane po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, 

butelki i słoiki ze szkła bezbarwnego 

i kolorowego bez nakrętek, naczynia 

szklane 

110 Butelek i naczyń 

fajansowych, 

plastikowych , luster, 

szkła zbrojeniowego i 

okiennego , zakrętek, 

kapsli, korków, żarówek, 

świetlówek  

Niebieski  
z napisem  

„Papier” 

Makulatura: papier,  książki, 

zeszyty, czasopisma, tektura falista, 

złożone kartony, papier biurowy, 

pudełka, torby i worki papierowe, 

czysty papier opakowaniowy, 

tekstylia , odzież,  

110 Opakowań kartonowych 

po mleku i napojach 

zawierających tworzywa 

sztuczne lub folie 

metalowe, papieru 

tłustego, termicznego (np. 

paragonów), torebek 

foliowych, pokrywek po 

jogurtach, art. 

higienicznych. 

czerwony Odpady niebezpieczne zbierane w 

oryginalnych opakowaniach 

transportowych 

110 Środków ochrony roślin, 

opakowań po środkach 

ochrony roślin, leków 

Szary  Popiół z palenisk domowych i 

kotłów centralnego ogrzewania 

budynków mieszkalnych 

110  

Brązowy  

z napisem  

„Bio” 

trawa , gałęzie   kontener 

    

 

     

2.   Urządzenia do gromadzenia płynnych odpadów komunalnych to: 

1) Gmina kanalizacja sanitarna; 

a) skreślono 

b) skreślono   

2) Bezodpływowe zbiorniki o pojemności dostosowanej do ilości osób stale  lub czasowo 

przebywających na terenie nieruchomości; 

3) Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość musi  zostać dostosowana do 

ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego 

w przepisach odrębnych; 

4) skreślono; 

 

    3. Na terenach użytku publicznego:  kosze uliczne, metalowe, betonowe lub z tworzywa sztucznego 

o minimalnej pojemności 40 litów. 

 

§ 8.   1. Na terenach użytku publicznego kosze powinny być rozmieszczone w następujący 

sposób:  

1) Na każdym przystanku autobusowym komunikacji zbiorowej,  

2) Przy każdym obiekcie publicznym,  

3) W centrach wsi,  

4) Przy punktach handlowych.  

2. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżnione 

przy ich wypełnieniu do 3/4  pojemności. 
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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 

 

§ 9.  1. Ustala się następujące częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości zamieszkałych  i terenów publicznych : 

Rodzaj odpadu worki Częstotliwość odbioru co najmniej 

Zmieszane odpady komunalne czarny Minimum 2x w miesiącu 

Segregowane odpady 

komunalne 

żółty 1x w miesiącu 

 zielony 1x na 2 miesiące 

Popiół  szary Minimum 1x w miesiącu w okresie 

grzewczym 

Odpady zielone  W okresie wiosennym 2minimum 2 x w 

tygodniu 

W okresie letnim minimum 1 x w miesiącu 

Odpady wielkogabarytowe   Minimum 2x w roku 

Odpady budowlane  Minimum 2 x w roku 

Zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny AGD, RTF 

 Minimum 1 x w roku 

Z terenów użytku publicznego   minimum 2x w miesiącu  

Przy punktach handlowych  codziennie 

 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne:  

1) odpady zmieszane – co najmniej 1x na tydzień; 
2) odpady selektywnie zbierane z częstotliwością zapewniającą ich niezaleganie na nieruchomości; 

 

3. Powstające na nieruchomościach zamieszkałych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) selektywnie zebrane odpady ( papier, plastik, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal ),  

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

4) duży sprzęt elektryczny i elektroniczny AGD RTV, 

  

odbierane będą bezpośrednio z nieruchomości przez przedsiębiorcę , z którym gmina podpisała 

umowę na odbiór tych odpadów. Selektywnie zebrane odpady określone w podpunktach od 2 do 4 

mogą być również przekazywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości do punku 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4. Selektywnie  zebrane na nieruchomościach zamieszkałych odpady:  

     a) budowlane i rozbiórkowe,   

     b)zużyte opony,  

     c)odpady niebezpieczne,  

     d) popiół i żużel, 

     e) odpady zielone,  

 

właściciele nieruchomości we własnym zakresie przekazują do punktów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 
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5. Szczegółowy sposób pozbywania się poszczególnych rodzajów odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych określono w  § 5 ust. 1 do us.t 14 Regulaminu.  

 

6.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są, w dniu odbioru odpadów komunalnych, 

wystawiać worki przed posesją  w sposób umożliwiający bezpośredni ich odbiór przez  uprawnionego 

przedsiębiorcę . Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu w porozumieniu                                

z przedsiębiorcą uprawnionym do  odbierania odpadów komunalnych.   

§ 10. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna wynikać 
z zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może dopuszczać do 

przepełniania zbiornika i zanieczyszczenia powierzchni ziemi.   

 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 11. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów  i ograniczać ich ilość, a 

także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych 

odpadów,            w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w 

niniejszym regulaminie. 

 

§ 12.Odebrane odpady komunalne, w tym zbierane selektywnie z terenu Gminy Zakrzew należy 

przekazywać do zakładu Utylizacji odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o.o. w Radomiu przy 

ul. Wincentego Witosa 94, wskazanego w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018- 2023 , jako regionalna instalacja 

przetwarzania odpadów komunalnych.  

§ 13. Podmioty odbierające zmieszane odpady komunalne, selektywnie zebrane odpady komunalne 

oraz odpady zielone od właścicieli nieruchomości są zobowiązaniu do przekazywania ich do : 

1. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu ul. Witosa 94 

jako instalacji do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych i 

wydzielania ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych frakcji, nadającej się w całości 

lub w części do odzysku wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Zakrzew, 

2. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp.z o.o w Radomiu ul. Witosa 94 

jako instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz do 

wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających 

uprawę roślin, spełniających wymagania określone przepisami prawa, 

3. Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp.z o.o w Radomiu ul. Witosa 94 

jako składowisko w miejscowości Radom – Wincentów oraz składowisko w miejscowości 

Warka, gmina Warka , jako instalację do składowania odpadów powstających w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów  komunalnych oraz pozostałości z 

sortowania odpadów komunalnych, 

4. W przypadku awarii regionalnej instalacji „RAKOM” sp. z o.o. Radom ul. Witosa 94 lub 

niemożliwości przyjmowania odpadów  z innych przyczyn wskazuje się instalację do 

produkcji paliwa alternatywnego – SITA – Radom sp. z .o. Radom ul. Witosa. 

5.   

Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe  

§ 14. skreślono 

§ 15. 1.Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do stałego i skutecznego 

dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi poprzez: 

1) skreślono 
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2) skreślono 

3) skreślono 

4) wyprowadzania psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w 

chwili jego rozdrażnienia,  

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów i innych 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności z ulic, chodników, terenów 

zieleni, i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady lub urządzeniach kanalizacji sanitarnej; 

obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników  

6) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na zasadach określonych przez 

przewoźnika .  

2. skreślono  

 

§ 16. Zakazuje się: 

1. Pozostawiania zwierząt na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu. 

2. Utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w obiektach wielo 

mieszkaniowych  (np. strychy, piwnice,) oraz w częściach wspólnych nieruchomości (np. 

trawniki, podwórza) , chyba, że właściciel nieruchomości postanowił inaczej. 

3. Pozostawiania psów i innych zwierząt domowych  w obrębie nieruchomości niezamieszkałych 

lub nieużytkowanych. 

4. skreślono. 

5. W budynkach wielorodzinnych oraz w gęstej zabudowie jednorodzinnej (szeregowa, 

bliźniacza, atrialna) oraz w strefie usługowo-przemysłowej zabrania się hodowli oraz 

utrzymywania zwierząt domowych w sposób stwarzający znaczne uciążliwości dla 

mieszkańców bądź prowadzących działalność gospodarczą, a w szczególności hodowli psów, 

kotów, gołębi, pszczół. 

 

 

Rozdział 7 

 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 17. Wprowadza  się zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej.  

§ 18.Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania pomieszczeń inwentarskich 

przeznaczonych dla zwierząt  spełniających wymogi przepisów odrębnych oraz jeżeli wszelkie 

uciążliwości dla środowiska związane z utrzymywaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru 

nieruchomości , na której znajdują się zwierzęta.   

§ 19. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić: 

1) skreślono 

2) utrzymywanie  w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich, 

3) skreślono 

4) skreślono 
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Rozdział 8 

 

Obowiązek deratyzacji  

 

§ 20. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają: 

1) obszary zabudowy wielorodzinnej, 

2) budynki użyteczności publicznej, zakłady opieki zdrowotnej, 

3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami 

spożywczymi, 

4) tereny składowania odpadów, 

5) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. 

       2. Deratyzację należy przeprowadzić corocznie w terminach: wiosennym (kwiecień)  i jesiennym 

(październik). 

        3. skreślono   

       4. skreślono  

 

Rozdział 9 

 

Przepisy końcowe 

§ 21.1 Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt 

Gminy. 

        2. skreślono 

        3. skreślono  
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