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Załącznik do uchwały Nr 55/XI/19 

                                                                                                   Rady Gminy Janów 

                                                                                                           z dnia 4 czerwca 2019 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 

 

ROZDZIAŁ I 

 

Postanowienia ogólne. 

 

§ 1.  
 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janów 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, odpadów opakowaniowych biodegradowalnych 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 urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń 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 urządzeń; 

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. 

 

ROZDZIAŁ II 

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

  

§ 2. 

 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstających na nieruchomości 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnego zbierania następujących 

frakcji odpadów komunalnych: 

1)  papieru; 

2)  szkła; 

3)  opakowań wielomateriałowych; 
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4)  tworzywa sztucznego; 

5)  metalu; 

6)  odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

7)  zużytych baterii i akumulatorów; 

8)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

9)  odpadów zielonych; 

10)  przeterminowanych leków i chemikaliów; 

11)  zużytych opon; 

12)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

13)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. 

2. Odpady, o których mowa w  ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić w  

terminie niezwłocznym od chwili ich powstania. 

3. Odpady określone w ust.1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy oddawać z częstotliwością określoną w rozdziale 

IV Regulaminu. 

 

§ 3. 
 

Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń ze 

wszystkich części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez ich odgarnięcie lub usunięcie w 

taki sposób, aby możliwe było swobodne poruszanie się pieszych lub pojazdów. 

 

§ 4. 
 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie z zachowaniem 

następujących warunków: 

1) mycie dokonywane jest w miejscach nie przeznaczonych do użytku publicznego, na wydzielonych, 

utwardzonych częściach nieruchomości, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej 

bądź zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem; 

2) mycie dokonywane jest przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 

3) mycie dokonywane jest w sposób niezagrażający środowisku, a powstałe odpady są gromadzone i 

usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się jedynie z 

zachowaniem następujących warunków:  

1) naprawa dokonywana jest w miejscach nie przeznaczonych do użytku publicznego  

i w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców nieruchomości sąsiadujących; 

2) naprawa dokonywana jest w sposób niezagrażający środowisku, a powstałe odpady  

są gromadzone i usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem. 

 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

 

§ 5. 
 

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 360 l; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 l; 
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5) w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie, który jest zbierany w pojemnikach lub 

workach oznaczonych odpowiednimi kolorami o pojemności 120 l; 

6) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l. 

 

§ 6. 
 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 

w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

1) od 1 do 3 osób - w rozmiarze 120 l; 

2) od 4 do 6 osób - w rozmiarze 240 l; 

3) od 7 do 15 osób - w rozmiarze 360 l; 

4) powyżej 15 osób - w rozmiarze 1 pojemnik 1100 l, przyjmując, że na każde następne pełne 15 

osób, kolejny pojemnik o pojemności 1100 l. 

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w 

innej konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu pojemności określonej w 

ust.1. 

 

§ 7. 
 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki odpadów 

selektywnie zebranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich 

wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-6. 

2. Odpady, o których mowa w § 2 pkt 1-6 należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący 

sposób: 

1) tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe oraz metal w pojemnikach lub 

workach koloru żółtego, o pojemności nie mniejszej niż 120 l na nieruchomość, 

2) szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego, o pojemności nie mniejszej niż 120 l na 

nieruchomość, 

3) papier w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, o pojemności nie mniejszej  niż 120 l 

na nieruchomość, 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w pojemnikach 

lub workach koloru brązowego, o pojemności nie mniejszej  niż 120 l na nieruchomość. 

3. Dopuszcza się możliwość wystawienia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na 

chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z 

terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru ww. odpadów.  

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

5. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 zbierać  

i gromadzić na przydomowych kompostownikach lub dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w tym również odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

 

§ 8. 
 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli 

w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania 

na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jeżeli z tego 

pojemnika korzysta: 
1) powyżej 15 osób - w rozmiarze 1 pojemnik 1100 l, przyjmując, że na każde następne pełne 15 osób, 

kolejny pojemnik o pojemności 1100 l. 

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innej 

konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust.1 przy zachowaniu pojemności określonej w ust.1 

3. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia odpadów na 

zasadach określonych w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do 
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zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla 

właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli w lokalach 

tych prowadzone są gospodarstwa domowe, w ten sposób, iż na każdą osobę korzystającą z urządzenia 

należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów. Norma powyższa ma 

zastosowanie również do innych właścicieli nieruchomości w przypadku zaistnienia trudności w ustaleniu 

minimalnego rozmiaru urządzeń do gromadzenia odpadów. 

 

§ 9. 
 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, jeśli 

w lokalach tych zamieszkują mieszkańcy, iż minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego 

do zbiórki odpadów selektywnie zbieranych na terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich 

wszystkich wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-6. Odpady, 

o których mowa w § 2 pkt 1-6 należy gromadzić w pojemnikach lub w workach w następujący sposób: 

1) tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe oraz metal  

w pojemnikach lub workach koloru żółtego, o pojemności nie mniejszej niż 240 l  

na nieruchomość; 

2) szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego, o pojemności nie mniejszej  

niż 240 l na nieruchomość; 

3) papier w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, o pojemności nie mniejszej niż 240 l 

na nieruchomość; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  

w pojemnikach lub workach koloru brązowego, o pojemności nie mniejszej niż 240 l na 

nieruchomość; 

2. Dopuszcza się możliwość wystawienia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na 

chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z 

terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru w/w odpadów.  

3. Ust. 2 stosuje się odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

§ 10. 
 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne,  

minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych: 

1) nie mniej niż 120 l dla lokali handlowych, gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej 

obsługi, zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych; 

2) nie mniej niż 120 l dla przychodni lekarskich i zakładów opieki zdrowotnej; 

3) nie mniej niż 240 l dla hoteli, nieruchomości na których świadczone są inne usługi hotelarskie; 

4) dla placówek oświatowych każdego typu nie mniej niż 120 l. 

2. Dopuszcza się stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych innej 

konfiguracji pojemników, niż zostały określone w ust.1 przy zachowaniu minimalnej pojemności 

określonej w ust.1. 

 

§ 11.  

 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, iż 

minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki odpadów selektywnie zebranych na 

terenie nieruchomości musi zapewnić zgromadzenie w nich wszystkich wytwarzanych na terenie 

nieruchomości odpadów, o których mowa w § 2 pkt 1-6. 

2. Odpady, o których mowa w § 2 pkt 1-6 należy gromadzić w pojemnikach w następujący sposób: 

1) tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe oraz metal w pojemnikach lub 

workach koloru żółtego, o pojemności nie mniejszej niż 120 l na nieruchomość; 

2) szkło w pojemnikach lub workach koloru zielonego, nie mniejszej niż 120 l na nieruchomość; 



Id: 05CABD2C-65E2-4657-89C2-BEBBE9AB86C6. Podpisany Strona 5 

 

3) papier w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, o pojemności nie mniejszej niż 120 l 

na nieruchomość; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w pojemnikach 

lub workach koloru brązowego, o pojemności nie mniejszej  niż 120 l na nieruchomość, 

3. Dopuszcza się możliwość wystawienia odpadów wielkogabarytowych na terenie nieruchomości, na 

chodnikach albo na innym miejscu publicznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z 

terenu, której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru ww. odpadów.  

4. Dopuszcza się, aby odpady ulegające biodegradacji, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, zbierać i gromadzić 

na przydomowych kompostownikach . 

 

§ 12. 
 

1. Odpady, które wymieniono w § 2 ust. 1 pkt 1-13 należy wydzielić ze strumienia odpadów i można również 

pozbyć się ich  poprzez oddanie  do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanego 

na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Janów przy ul. Przyrowskiej. 

2. Poza możliwością pozbywania się odpadów wymienioną w ust. 1 odpady typu przeterminowane leki oraz 

zużyte baterie i akumulatory, można oddać bezpłatnie w następujący sposób: 

1) przeterminowane leki w aptekach i punktach aptecznych  zlokalizowanych na terenie Gminy 

Janów; 

2) zużyte baterie i akumulatory w punktach, w których prowadzona jest sprzedaż baterii  

i akumulatorów. 

 

§ 13. 
 

1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny  

    odpadów komunalnych na drogach publicznych: 

1) w terenie niezabudowanym - 20 l; 

2) w terenie zabudowanym - od 20 l do 70 l. 

2. Odległość pomiędzy pojemnikami na odpady rozstawionymi na drogach publicznych powinna  

  być dostosowana do panującego na danym terenie ruchu pieszych. Kosze uliczne na drogach  

     publicznych powinny być usytuowane: 

     1) na terenach zabudowanych, tak aby odległość pomiędzy nimi nie przekraczała 1000 m; 

     2) na terenach niezabudowanych, na przystankach autobusowych. 

 

§14. 
 

1. Właściciele nieruchomości są odpowiedzialni za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję oraz naprawę w 

miarę potrzeb. 

2. Pojemniki oraz worki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, 

z zastrzeżeniem przepisów szczególnych niniejszego Regulaminu. 

Winno się  umożliwić podmiotowi odbierającemu odpady swobodny dostęp do pojemników lub worków, a 

w przypadku, gdy jest to niemożliwe wystawić je przed wejście na teren nieruchomości w dniu odbioru 

odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu. 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

 

§ 15. 

 
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 
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2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych 

zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w cyklu, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz właściciele nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych zobowiązani są do 

pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w cyklu, 

nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. 

4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zobowiązani są do 

pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w cyklu, 

nie rzadziej niż raz w miesiącu, a prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub 

działalność użyteczności publicznej zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w cyklu, nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu. 

5. Właściciele nieruchomości wymienionych w pkt 2, 3 i 4, zobowiązani są do pozbywania się z terenu 

nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 nie rzadziej 

niż  raz w miesiącu. 

 

§ 16. 
 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w 

sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, 

gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

 

§ 17. 

 
1. Właściciele nieruchomości mogą indywidualnie oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

     komunalnych, odpady o których mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1-13. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych, o których 

     mowa w § 2 ust. 2 pkt. 7 oraz 9 i 10, w ciągu miesiąca od daty powstania lub wytworzenia. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych, o których 

     mowa w § 2 ust. 2 pkt. 8 oraz 11-13, w ciągu roku od daty powstania lub wytworzenia. 

 

 

ROZDZIAŁ V 
 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

 

§ 18. 

 
Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych dążą do 

zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych w wojewódzkim planie 

gospodarki odpadami, czyli przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych 

takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych i innych odpadów na poziomie 

minimum 50% ich ilości wytworzonych do 2020 roku. 

 

§ 19. 
 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są rejestrować 

masę poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych 

właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny. 

 

ROZDZIAŁ VI 
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Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku. 
 

§ 20. 
 

1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej 

nieruchomości. 

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras uznanych za 

agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny - na smyczy i w kagańcu; 

2) zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi tylko 

wówczas, gdy pies ma założony kaganiec, a osoba, z którą przebywa w tym miejscu ma 

możliwość sprawowania nad nim bezpośredniej kontroli, oznaczającej właściwą reakcję psa na 

komendę opiekuna w każdej sytuacji. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie  

dla ludzi. 

5. Zabronione jest pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w 

pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na 

zewnątrz. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez 

te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

Obowiązek nie dotyczy osób niepełnosprawnych korzystających z psów przewodników lub opiekunów. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej. 
 

§ 21. 
 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 

warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale. 

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości 

w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały; 

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

3. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy 

wielorodzinnej. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania. 

 

§ 22. 

 
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary, na których zlokalizowane są: 

1) budynki wielorodzinne podpiwniczone; 

2) lokale gastronomiczne; 
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3) obiekty handlowe branży spożywczej; 

4) magazyny żywności i płodów rolnych;  

5) gospodarstwa rolne i hodowlane; 

6) zakłady przetwórstwa żywności; 

7) gospodarstwa agroturystyczne; 

8) obiekty hotelarskie; 

9) ośrodki rekreacyjno-wypoczynkowe; 

10)  obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; 

11)  wolnostojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy 

wielomieszkaniowej. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w pkt. 1 należy przeprowadzać raz do roku w miesiącu wrześniu 

lub październiku. 

 

 


