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UCHWAŁA NR  XXXVII/196/10
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 25 października 2010 r.

w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 
r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr. 236, poz. 2008 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Rada Gminy Łubniany uchwala , co następuje : 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany stanowiący załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXVIII/180/06 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubniany. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, rozplakatowaniu na 
tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu : www.lubniany.pl 
. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany 

Henryk Baron
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Załącznik do Uchwały Nr  XXXVII/196/10

Rady Gminy Łubniany

z dnia 25 października 2010 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin dotyczy utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie 
Gminy Łubniany. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.); 

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst 
jednolity z 2007r. Dz.U. nr 39 , poz. 251 z późn. zm.); 

3) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami - rozumie się przez to Plan gospodarki odpadami dla Gminy 
Łubniany, wprowadzony uchwałą Nr XXXI/169/10 Rady Gminy Łubniany z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie 
uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Łubniany; 

4) nieruchomości - rozumie się przez to, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi 
stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich 
budynków; 

5) 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; 

6) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to budynki wolno stojące albo budynki w zabudowie bliźniaczej 
i szeregowej; 

7) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu przepisów ustawy 
o odpadach; 

8) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych 
w KPGO, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być 
umieszczane w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; 

9) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to wszelkie odpady, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu i beztlenowemu, takie jak odpady kuchenne, odpady ogrodowe, papier i opakowania papierowe; 

10) odpadach budowlanych - rozumie się przez to frakcje odpadów pochodzących z remontów, budów 
i demontażów obiektów budowlanych; 

11) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to frakcje odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy 
o odpadach np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do 
impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowań po środkach ochrony 
roślin i nawozach, opakowania po aerozolach, detergenty i inne wymienione w grupie 20 katalogu odpadów; 

12) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych; 

13) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia 
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania; 

14) przedsiębiorstwie wywozowym - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o działalności 
gospodarczej, upoważnionego zgodnie z przepisami ustawy u.c.p do świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
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nieczystości ciekłych oraz upoważnionego zgodnie z przepisami ustawy o odpadach do prowadzenia 
działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych; 

15) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego 
domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzystwa; 

16) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 

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

NIERUCHOMOŚCI 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 nin. uchwały urządzenia, służące do zbierania odpadów 
komunalnych, 

2) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania odpadów komunalnych w następujący sposób: 

a) odpady ulegające biodegradacji mogą być, gromadzone na przydomowych kompostownikach, w pozostałych 
przypadkach są odbierane od mieszkańców przez podmiot uprawniony; 

b) odpady segregowane: szkło, plastik, papier gromadzone są w pojemnikach lub workach. Wywóz odpadów 
posegregowanych będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem, który sporządza i podaje do wiadomości 
podmiot wywożący odpady; 

c) odpady niebezpieczne będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 

d) odpady wielkogabarytowe odbierane są z terenu poszczególnych sołectw, minimum dwa razy w roku, po 
pisemnym ogłoszeniu terminu ich wywozu; 

e) odpady budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie; 

f) zużyte baterie wszelkiego typu, za wyjątkiem akumulatorów samochodowych oddaje się do wyznaczonych 
pojemników ustawionych w obiektach użyteczności publicznej, placówkach oświatowych i handlowych, 
w których sprzedawane są baterie; 

g) przeterminowane leki oddaje się do wyznaczonych pojemników ustawionych we wszystkich aptekach 
i ośrodkach zdrowia; 

3) zbieranie w pojemnikach odpadów nie podlegających selekcji, a więc: tworzyw sztucznych 
nieopakowaniowych, szkła nieopakowaniowego, odpadów mineralnych, drobnej frakcji popiołowej oraz 
innych odpadów zmieszanych, 

4) bezzwłoczne usuwanie z powierzchni nieruchomości służących do użytku publicznego, błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń, w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów, 

5) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy 
użyciu piasku, 

6) usuwanie nawisów śnieżno-lodowych (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości przylegających 
do chodnika służącego do użytku publicznego. 

2. Zabrania się spalania odpadów wszelkiego rodzaju w instalacjach grzewczych budynków oraz na terenie 
nieruchomości. 

3. Wypalanie pozostałości roślinnych na terenie nieruchomości dozwolone jest tylko w miejscu do tego 
wyznaczonym i pod stałym dozorem, w sposób uniemożliwiający niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia 
i po uprzednim zgłoszeniu jednostkom ochotniczej straży przeciwpożarowej. Zabrania się natomiast wypalania 
traw i liści przy drogach publicznych (składowanie tylko na kompostownikach). 

4. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania za okres ostatnich sześciu miesięcy 
dowodów płacenia oraz umowy dot. usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników 
bezodpływowych w celu okazania wymienionych dokumentów organom kontrolnym. 
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§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami na własnej nieruchomości powinno odbywać się 
w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, w miejscach o trwałym podłożu, które powinny być tak 
usytuowane by ścieki były odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub do zbiorników bezodpływowych, 
w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Na nieruchomościach i terenach przeznaczonych do użytku publicznego dopuszcza się jedynie doraźne 
awaryjne naprawy pojazdów związane z bieżąca eksploatacją nie powodujące uciążliwości dla otoczenia 
i zanieczyszczania środowiska. W szczególności poza warsztatami naprawczymi zabrania się prowadzenia prac 
blacharsko-lakierniczych. 

3. Właściciel nieruchomości powinien oznaczyć nieruchomość poprzez umieszczenie w widocznym z ulicy 
miejscu tablic informacyjnych z numerem porządkowym nieruchomości, oraz zadbanie o ich estetyczny i czytelny 
wygląd. 

4. Na właścicielu spoczywa obowiązek utrzymania nieruchomości w stanie wolnym od zachwaszczeń. 

5. Właściciele odpowiadają za czystość i porządek na terenach będących w ich władaniu. Dzikie wysypiska 
usuwane są na koszt właściciela nieruchomości na której są zlokalizowane. 

6. Kierujący maszynami rolniczymi winni nie dopuszczać do zanieczyszczania dróg ziemią , obornikiem itp. 
W przypadku powstania zanieczyszczenia są oni obowiązani niezwłocznie przywrócić porządek na drodze. 

Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

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

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM 

§ 5. 1. Powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach 
i workach na odpady. 

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l; 

b) pojemniki na odpady o pojemności 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 660 l, 1100 l i 7000 l; 

c) worki: 

- żółty o pojemności minimum 120 l, 

- niebieski o pojemności minimum 120 l, 

- biały o pojemności minimum 80 l, 

d) kontenery przeznaczone na odpady budowlane. 

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub 
kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy: 

a) jednoosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden kubeł o pojemności min.80 l; 

b) dwu-, trzy-, cztero-, pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w co najmniej jeden 
kubeł o pojemności 110 l lub 120 l; 

c) rodzina licząca powyżej pięciu osób zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w co najmniej dwa kubły 
o pojemności 110 l lub 120 l każdy; 

d) dla szkół i przedszkoli kontenery 7000l; 

e) dla lokali handlowych pojemniki min.660l; 

f) dla zakładów rzemieślniczych , usługowych i produkcyjnych pojemniki min. 660l; 

g) dla cmentarzy kontenery 7000l; 

h) dla obiektów sportowych pojemniki min. 110 l lub 120 l; 

i) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą 
w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki. 
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4. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w następujący sposób: 

a) odpady segregowane składane są do pojemników lub worków zgodnie z ustalonym harmonogramem. Worki 
powinny być utrzymane w następującej kolorystyce: 

- żółty z przeznaczeniem na wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych; 

- niebieski z przeznaczeniem na papier; 

- biały z przeznaczeniem na szkło; 

b) odpady wielkogabarytowe nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawiać je przed 
wejściem do nieruchomości lub na miejsce wyznaczone do tego celu, z którego odbierane są przez podmiot 
uprawniony, w terminach wyznaczonych harmonogramem; 

c) odpady budowlane składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane; 

d) odpady ulegające biodegradacji składowane są na przydomowych kompostownikach lub w pojemnikach 
oznaczonych jako „odpady organiczne”. 

5. Właściciele i użytkownicy nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku 
publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich 
opróżniania, w sposób niedopuszczający do ich przepełnienia. 

§ 6. Właściciele nieruchomości, na której organizowana jest impreza lub zgromadzenie o charakterze 
publicznym zobowiązani są do: 

1) wyposażenia miejsca, na którym się one odbywają w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz 
zapewnienia odpowiedniej liczby toalet; 

2) oczyszczenie terenu, wywiezienia odpadów i usunięcia przenośnych toalet bezpośrednio po zakończeniu 
imprezy, jednak nie później niż w ciągu 8 godzin; 

3) oczyszczenie terenów przyległych w razie potrzeby (zanieczyszczenia spowodowane imprezą). 

§ 7. 1. Na każdym przystanku komunikacji publicznej powinien być ustawiony przez zarządcę drogi publicznej 
co najmniej jeden kosz. 

§ 8. Warunki rozmieszczenia urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów: 

1) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy ustawiać 
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez konieczności otwierania 
wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru, 
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości w sposób nie 
utrudniający ruchu, 

2) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, trwale 
oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się 
na niej wody i błota, 

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym 
stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania. 

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU 
PUBLICZNEGO 

§ 9. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) wywóz odpadów komunalnych odbywa się według częstotliwości zapewniającej właściwy stan sanitarno – 
porządkowy nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu w przypadku udokumentowania 
selektywnego zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji i nie rzadziej niż raz na 14 dni 
w pozostałych przypadkach, 

2) w przypadku lokali handlowych wywóz odpadów komunalnych powinien odbywać się nie rzadziej niż raz na 
14 dni, 
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3) w przypadku zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych wywóz odpadów komunalnych 
powinien odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

4) pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których osoby przebywają okresowo 
następuje co najmniej 2 razy w roku w terminie ustalonym z uprawnionym odbiorcą, 

5) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania się na powierzchnię 
terenu, 

6) z terenów i obiektów przeznaczonych do użytku publicznego oraz cmentarzy nie dopuszczając do ich 
przepełnienia, 

§ 10. 1. Sposób pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

a) odpady komunalne selekcjonowane i nieselekcjonowane są odbierane od właścicieli nieruchomości zgodnie 
z podpisaną umową oraz z harmonogramem wywozów, 

b) odpady wielkogabarytowe muszą być wystawione w terminie przewidzianym harmonogramem przed wejściem 
na teren nieruchomości lub na miejsce wyznaczone przez podmiot odbierający, 

c) odpady budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu 
umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego oraz nie utrudniającym korzystanie z nieruchomości, 

d) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia 
właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę, 

e) nieczystości ciekłe powinny być wywożone do punktu zlewnego, bądź do wyznaczonej oczyszczalni ścieków, 

Rozdział 5.
MAKSYMALNY POZIOM ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI 

DOPUSZCZONYCH DO SKŁADOWANIA NA SKŁADOWISKACH ODPADÓW 

§ 11. System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia zwiększenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji zagospodarowanych w sposób inny niż składowanie: 

1) do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji; 

2) do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%; 

3) do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 
1995, będą to następujące ilości: 

- 113Mg/rok w roku 2010, 

- 225 Mg/rok w roku 2013, 

- 293 Mg/rok w roku 2020. 

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

§ 12. 1. Gmina tworzy warunki do objęcia wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania 
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 

2. Gmina poprzez podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów zapewni warunki 
funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. 

3. Gmina zapewni ograniczenie odbioru odpadów ulegających biodegradacji poprzez składowanie na 
przydomowych kompostowniach. 

4. Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu informacje o podmiotach 
prowadzących działalność i w jakim zakresie. 
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Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ 

PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 13. 1. Do obowiązków właścicieli utrzymujących psy należy: 

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec, 

b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu – 
w nałożonym kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy, z wyjątkiem ras uznawanych za agresywne, dopuszczalne jest 
wyłącznie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, poza obszarem zabudowanym i tylko w przypadku gdy 
właściciel psa sprawuje pełną kontrolę nad jego zachowaniem, 

c) systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie, 

d) należyte zabezpieczenie psa trzymanego na terenie nieruchomości przed wydostaniem się na zewnątrz lub 
stworzenia jakiegokolwiek zagrożenia oraz oznaczenia tabliczką ostrzegawczą przy wejściu na posesję. 

2. Osoba utrzymująca psa zobowiązana jest zgłosić psa do rejestracji Wójtowi Gminy Łubniany. 
Zarejestrowanie psa jest bezpłatne. Rejestr psów zawiera: 

a) liczbę porządkową wpisu do rejestru, 

b) datę rejestracji psa, 

c) opis psa tj.: rasę, płeć, wiek w dniu rejestracji, maść, znaki szczególne, 

d) imię, nazwisko oraz adres osoby utrzymującej psa, 

e) datę i powód wykreślenia psa z rejestru. 

3. Do obowiązków właścicieli wszystkich zwierząt domowych należy: 

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej (place gier i zabaw, piaskownice dla dzieci, 
itp.), z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to 
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów–przewodników, 

c) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. 

d) zapewnienie utrzymywania zwierząt domowych w sposób nie stwarzający uciążliwości, jak np.: odory dla osób 
znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

Rozdział 8.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, W TYM 

PTACTWA HODOWLANEGO NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 14. 1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zajętych przez instytucje 
użyteczności publicznej oraz w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej (dotyczy tylko nowo powstających 
hodowli ). 

§ 15. 1. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie, w tym ptactwo 
hodowlane, należy przetrzymywać w odpowiednio przystosowanych miejscach zagrodowych, nie stwarzających 
uciążliwości dla sąsiadów. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie w tym ptactwo hodowlane jest obowiązany: 

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą produkty (obornik, gnojówkę, gnojowicę i odchody 
zwierząt), w sposób zgodny z prawem i nie powodować zanieczyszczeń terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

2) prowadzić hodowlę w sposób zapewniający jak najmniej uciążliwości, takich jak hałas czy odory, 

3) do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta gospodarskie na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego tj. drogi, chodnik. 
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Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 16. 1. Wyznacza się cały teren gminy jako obszar podlegający obowiązkowej deratyzacji. 

2. Deratyzacja jest przeprowadzana w terminie: 

- wiosennym (od 1 do 16 marca każdego roku), 

- jesiennym (od1 do 16 października każdego roku). 

3. Do przeprowadzenia deratyzacji zobowiązani są właściciele nieruchomości. 

4. W przypadkach uzasadnionych stanem zagrożenia sanitarnego, dodatkowe terminy przeprowadzenia 
deratyzacji podane są do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia. 


