Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr
…………………………
Rady Gminy Wiskitki
z dnia ……………………….
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY WISKITKI
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości oraz podmioty odpowiedzialne za zarządzanie lub
administrowanie terenami przeznaczonymi do użytku publicznego zobowiązani są do
zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych, odpowiednio, z terenu nieruchomości lub
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w sposób systematyczny, gwarantujący
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości lub terenie przeznaczonym do użytku
publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przekazania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów
komunalnych, tj. przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru
działalności regulowanej.
3. Właściciele tych nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, i na
której powstają odpady komunalne, zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych,
stosując wymagania określone w niniejszym rozdziale, odpowiednie do danej części takiej
nieruchomości.
§3. 1. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania
do odbioru na zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów
komunalnych:
1) papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury;
2) szkła oraz opakowań ze szkła;
3) metali oraz opakowań z metali;
4) tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych;

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych;
6) bioodpadów- ulegających biodegradacji odpadów
z ogrodów i parków (z
wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi drzew i konarów), odpadów spożywczych i
kuchennych;
7) przeterminowanych leków;
8) chemikaliów;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) mebli i odpadów wielkogabarytowych;
12) zużytych opon;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne;
14) odzieży i tekstyliów;
15) odpadów niebezpiecznych;
16) żarówki, świetlówki, lampy LED;
17) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie
iniekcji i prowadzenie monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek.
2. Odpady komunalne, pozostałe po wydzieleniu frakcji wymienionych w ust. 1, stanowią
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§4. 1. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości winien być realizowany z częstotliwością zapobiegającą
gromadzeniu się tych zanieczyszczeń, w sposób zapewniający swobodne przejście dla
pieszych oraz przejście i przejazd w ciągach pieszo-rowerowych i drogach dla rowerów
poprzez:
1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie;
2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w
ruchu;
3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących
rodzajów i warunków stosowania środków, które mogą być używane na drogach
publicznych oraz ulicach i placach;
4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
2. Zabrania się uprzątania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodników na teren
jezdni oraz składowania pod drzewami: śniegu, lodu, błota pośniegowego zawierających
środki chemiczne używane do usuwania śliskości.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami, z wyłączeniem mycia podwozia
i silnika, może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego, o utwardzonej, szczelnej
nawierzchni, posiadających odprowadzenie powstających ścieków po podczyszczeniu do
kanalizacji sanitarnej lub do zbiornika bezodpływowego, z którego są usuwane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
2. Zabrania się prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych
z naprawą pojazdów, które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska.
3. Naprawy pojazdów samochodowych, poza warsztatami naprawczymi, dozwolone są pod
warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby.
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy mogą we własnym
zakresie, przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, selektywnie
zebrane następujące frakcje odpadów:
1) papier/ makulatura/ tektura oraz opakowania z papieru i tektury;
2) tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych;
3) szkło oraz opakowania ze szkła;
4) metali oraz opakowań z metali;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
7) zużyte opony;
8) przeterminowane leki i chemikalia
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i
prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek;
12) opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach oraz chemikalia w oryginalnych
opakowaniach i niecieknących;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) odpady niebezpieczne;
15) żarówki, świetlówki, lampy LED;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) bioodpady stanowiące odpady komunalne.
2. Odpady komunalne wymienione w § 3 pkt 9) właściciel nieruchomości może umieszczać
również w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w placówkach oświatowych i Urzędzie
Gminy Wiskitki. Przeterminowane leki stanowiące odpady komunalne wymienione w § 3 pkt
7) właściciel nieruchomości przekazywać może również do specjalnych pojemników
zlokalizowanych w aptekach i punktach aptecznych na terenie gminy Wiskitki.
3. Bioodpady mogą być poddawane procesowi kompostowania w celu uzyskania kompostu
na potrzeby własne właścicieli nieruchomości.

4. Opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach należy wydzielić ze strumienia
odpadów komunalnych i przekazać je do zwrotu w punktach sprzedaży.
Rozdział III
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i worków oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym
§ 6. 1. Określa się pojemniki przeznaczone do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów, 240 litrów i 1100 litrów;
2) pojemniki kontenerowe o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;
3) kosze uliczne o pojemności od 20 litrów do 70 litrów;
4) oraz inne specjalistyczne pojemniki i kontenery.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do zbierania niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych w pojemnikach o minimalnej pojemności uwzględniającej poniższe
wielkości wytwarzanych odpadów:
1) w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych, w miesiącu na jedną osobę musi
przypadać nie mniej niż 30 litrów pojemności pojemnika, w związku z czym liczbę
oraz wielkość pojemników należy dostosować do liczby osób zamieszkujących daną
nieruchomość oraz do ilości wytwarzanych odpadów, przy czym każda nieruchomość
musi być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;
2) w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem punktów 3) – 5)
oraz 8) – 10), 3 litry na każdego pracownika, przy czym co najmniej jeden ;
3) w odniesieniu do szkół, przedszkoli i żłobków na każdego ucznia, wychowanka i
pracownika musi przypadać co najmniej 12 litrów pojemności pojemnika, przy czym
na każdy taki budynek co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;
4) w odniesieniu do lokali handlowych na każde 10 m 2 powierzchni całkowitej lokalu
musi przypadać co najmniej 20 litrów pojemności pojemnika, przy czym na każdy
lokal co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;
5) w odniesieniu do lokali gastronomicznych na jedno miejsce konsumpcyjne musi
przypadać co najmniej 20 litrów, przy czym na każdy lokal co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
6) w odniesieniu do ulicznych punktów szybkiej konsumpcji musi przypadać co najmniej
jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 litrów;
7) w odniesieniu do lokali handlowych w branży spożywczej i gastronomicznej, dla
zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem,
co najmniej jednego pojemnika o pojemności 20 litrów;

8) w odniesieniu do zakładów pracy, rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych na
każdych 10 pracowników musi przypadać co najmniej jeden pojemnik o pojemności
120 litrów;
9) w odniesieniu do domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. na jedno łóżko musi
przypadać co najmniej 30 litrów, przy czym na każdy obiekt co najmniej jeden
pojemnik o pojemności 120 litrów;
10) w odniesieniu do domków letniskowych na każdy obiekt co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 120 litrów;
11) w odniesieniu do cmentarzy dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie co najmniej jednego pojemnika o pojemności od 1100 litrów do 7000
litrów, przy czym w okresie od 15 października do 15 listopada ilość pojemników
należy dostosować do zapotrzebowania.
3. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania segregowanych odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości powinny mieć minimalną pojemność:
1) dla zabudowy jednorodzinnej – 120 litrów;
2) dla zabudowy wielolokalowej - 1100 litrów;
3) dla pozostałych nieruchomości – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120
litrów.
4. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów stosuje się pojemniki/worki odpowiadające
warunkom określonym w niniejszym Regulaminie oznaczone następującymi kolorami:
1) niebieskim oznaczonych napisem „Papier”– papier, tektura;
2) żółtym oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”– metale, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
3) zielonym oznaczonych napisem „Szkło” – szkło;
4) brązowym oznaczonych napisem „Bio” – bioodpady.
5. Worki stosowane do odpadów zebranych selektywnie wymienionych w ust. 4 winny być
wykonane z folii polietylenowej LDPE, półprzezroczysty, grubości minimum 60 mikronów.
6. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 powinny być szczelne, trwałe, zamykane i
przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot odbierający odpady
komunalne.
7. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 i ust. 3 powinny być utrzymywane w odpowiednim
stanie technicznym, a w szczególności poprzez stałą naprawę, a także w odpowiednim stanie
sanitarnym, w szczególności poprzez ich mycie, dezynfekcję i dezynsekcję nie rzadziej niż raz
w roku.
§ 7. Pojemniki i worki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości w
miejscu widocznym, w miejscu dostępnym dla podmiotu uprawnionego odbierającego
odpady bez konieczności wejścia na teren nieruchomości.

§ 8. 1. W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki autobusowe)
drobne odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności 20
litrów.
2. Pojemniki, o których mowa w § 8 ust. 1 należy umieścić na przystankach komunikacji
publicznej, a na pozostałych terenach - w zależności od potrzeb.
§ 9. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają odpady inne niż odpady komunalne, muszą być
one zbierane w sposób wyodrębniony z odpadów komunalnych. Zasady postepowania z
takimi odpadami określają przepisy odrębne.
§ 10. Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc
gromadzenia odpadów.
1. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów poprzez porządkowanie terenu wokół pojemników, w szczególności poprzez
usuwanie z otoczenia pojemników lub worków odpadów, które z nich wypadły lub nie zostały do nich
wrzucone.
2. W razie zaistnienia konieczności, właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji miejsc
gromadzenia odpadów.

Rozdział IV
Zasady dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i
nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§ 11. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych:
1) odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane są przez podmiot odbierający odpady
komunalne:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od listopada do marca
nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie;
b) z budynków mieszkalnych wielolokalowych – w okresie od kwietnia do
października nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, w okresie od listopada do marca nie
rzadziej niż raz na 2 tygodnie;
2) bioodpady mogą być kompostowane w wydzielonym miejscu na terenie
nieruchomości, we własnym zakresie i na własne potrzeby przez właścicieli
nieruchomości; kompostowniki nie powinny powodować uciążliwości dla otoczenia i
negatywnego oddziaływania na środowisko;
3) bioodpady mogą być przekazywane podmiotowi uprawnionemu oddzielnie, tj. w
osobnym specjalnie oznakowanym worku lub pojemniku:
a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie
w okresie od kwietnia do października, a w okresie od listopada do marca należy

samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK);
b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień w okresie od
kwietnia do października, a w okresie od listopada do marca należy samodzielnie
dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),
4) odpady z papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury wielomateriałowe –
odbierane są przez podmiot odbierający odpady komunalne nie rzadziej niż raz na 12
tygodni lub można je samodzielnie przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych (PSZOK);
5) odpady metali oraz opakowań z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw
sztucznych, opakowań wielomateriałowych - odbierane są przez podmiot odbierający
odpady komunalne nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie lub można je samodzielnie
przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
6) odpady ze szkła oraz opakowań ze szkła – odbierane są przez podmiot odbierający
odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na 8 tygodni lub można je samodzielnie
przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
7) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych oraz
wrzucać do oznakowanych pojemników, zlokalizowanych w Aptekach – odbierane są
przez podmiot odbierający odpady z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu
pojemników jednak nie rzadziej niż raz na rok lub można je samodzielnie dostarczyć
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
8) zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych
opakowaniach, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach Oświatowych i w Urzędzie
Gminy oraz w punktach sprzedaży baterii i akumulatorów – odbierane są przez
podmiot odbierający odpady komunalne z częstotliwością zapobiegającą
przepełnieniu pojemników jednak nie rzadziej niż raz na rok lub można je
samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK);
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe powstające w wyniku drobnych
remontów domowych do 600 kg w skali roku kalendarzowego, chemikalia, zużyte
opony od samochodów osobowych do 4 sztuk w sakli roku kalendarzowego - raz do
roku sprzed posesji lub można samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
10) odpady niebezpieczne oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych
powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igieł i strzykawek należy samodzielnie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);
11) odpady z tekstyliów i odzieży należy samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

12) żarówki, świetlówki, lampy LED należy samodzielnie dostarczyć do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
§ 12. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów komunalnych z
terenu nieruchomości niezamieszkałych:
1) odpady selektywnie zbierane – odbierane są przez podmiot odbierający odpady
komunalne nie rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie;
2) odpady niesegregowane (zmieszane) i bioodpady– odbierane są przez podmiot
odbierający odpady komunalne nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości, na terenach gdzie prowadzona jest działalność wiążąca się z
okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia
częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki
na odpady zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 9.
3. W przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub inna
nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w okresie od kwietnia
do października nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, w okresie od listopada do marca nie
rzadziej niż 1 raz na 4 tygodnie
4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku
publicznego, w szczególności szkół i przedszkoli, NZOZ (Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej) oraz na których prowadzona jest działalność gospodarcza mają obowiązek
ustawienia na tych terenach lub przy tych obiektach koszy na odpady i systematycznego ich
opróżniania. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zmieszanych powinna być
dostosowana do ilości powstających odpadów tak, aby nie dopuścić do przepełnienia
pojemnika.
5. Miejsca użyteczności publicznej wyposażone w kosze uliczne, opróżniane są z taką
częstotliwością, by nie dopuścić do ich przepełnienia.
6.Właściciele nieruchomości obowiązani są do oddawania odpadów komunalnych w sposób
systematyczny gwarantujący zachowanie porządku i czystości na terenie nieruchomości.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości nie mający możliwości podłączenia się do systemu
kanalizacji sanitarnej, zapewniają utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
pobudowanie i dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego dostosowanego do
potrzeb, z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza
wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód
podziemnych.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się osadów ściekowych z
przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych z częstotliwością wynikającą z ich instrukcji
eksploatacji.
3. Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości powinny być przekazywane podmiotowi w
ramach zawartej z nim umowy.

Rozdział V
Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą następujące
działania obejmujące:
1) zapobieganie powstawania odpadów;
2) prowadzenie akcji edukacyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności promowanie i wspieranie
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) zwiększenie masy kompostowanych bioodpadów poprzez zachęcanie do
selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich
sfermentowanej biomasy, przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia
wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania bezpiecznych dla środowiska
materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu
ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;
4) ograniczenie masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania;
5) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów, wylewania nieczystości
ciekłych w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla
otoczenia.
2. Wyprowadzanie psa w miejsce publiczne jest możliwe wtedy, gdy pies będzie prowadzony
na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne – na smyczy i w kagańcu, jeżeli nie jest to
wykluczone ze względu na ich stan zdrowia, wiek i cechy anatomiczne.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
Rozdział VII
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy terenów:
1) zajętych przez zabudowę wielolokalową,
2) zajętych jednorodzinną,
3) użyteczności publicznej,
4) centrów handlowych,

5) hoteli,
6) stref przemysłowych.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich:
1) pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli
zwierząt spełniających wymagania wynikające z odrębnych przepisów
szczególnych oraz
2) z zastrzeżeniem, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje
będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której
jest prowadzona.
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
zobowiązani są przestrzegać właściwych przepisów sanitarno- epidemiologicznych.
Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) lokale gastronomiczne;
2) obiekty, w których odbywa się sprzedaż artykułów spożywczych lub wydawanie
produktów żywnościowych;
3) magazyny żywnościowe i rolnicze;
4) gospodarstwa rolne i hodowlane;
5) zakłady przetwórstwa żywnościowego;
6) budynki mieszkalne wielolokalowe.
2. Deratyzację należy przeprowadzać od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 30 listopada, a także
każdorazowo w przypadku stwierdzenia występowania populacji gryzoni.

