
Uchwała Nr XVIII/108/2020 

Rady Gminy Lutocin 

z dnia 30 kwietnia 2020 roku 

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lutocin 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2, ust. 2a pkt 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. 

zm.) Rada Gminy Lutocin uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin 

stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lutocin. 

 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w 

sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lutocin oraz 

Uchwała Nr XXXVIII/185/2018 Rady Gminy Lutocin z dnia 16 października 2018 roku 

zmieniająca Uchwałę Nr XVI/80/2016 Rady Gminy Lutocin z dnia 28 czerwca 2016 roku w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Przewodniczący Rady Gminy 

 

 /-/  Wojciech Jakub Góralski  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                Załącznik  

                                                                                                     do Uchwały Nr XVIII/108/2020 

       Rady Gminy Lutocin 

              z dnia 30 kwietnia 2020r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutocin 
 

ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Lutocin. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 2 

1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Lutocin zapewniają utrzymanie 

nieruchomości w czystości i porządku poprzez: 

1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w 

zestaw pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

umożliwiających ich segregację, utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

2) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 

komunalnych, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów; 

3) zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników lub worków do 

ich gromadzenia w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem;  

4) systematyczne pozbywanie się odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości w odpowiednio oznakowanych – w zależności od frakcji pojemnikach lub 

workach, a nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; 

5) przekazywanie wytworzonych odpadów i nieczystości ciekłych uprawnionym 

przedsiębiorcom. 

2. Na terenie Gminy Lutocin określa się selektywne zbieranie i odbieranie z terenu 

nieruchomości oraz przyjmowanie przez punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK) następujących odpadów: 

1) papier 

2) metale 

3) tworzywa sztuczne 

4) szkło 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe 

6) bioodpady 

7) przeterminowane leki i chemikalia 

8) odpadów niekwalifikujących 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 

9) zużyte baterie i akumulatory 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe 



12) zużyte opony (które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej) 

13) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (pochodzące z 

remontów wykonanych we własnym zakresie w budynkach mieszkalnych) 

14) tekstylia i  odzież. 

3. Właściciele nieruchomości w celu wypełnienia obowiązku określonego w ust. 2 mogą 

korzystać z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej jako 

PSZOK) znajdujący się w miejscowości Lutocin, a także z lokalnych punktów odbioru 

selektywnego odpadów. 

4. Odpady zbierane w PSZOK są przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie od mieszkańców 

nieruchomości zamieszkałych. 

5. Odpady powstałe po wysegregowaniu frakcji określonych w ust. 1 stanowią odpady 

komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

6. Obowiązek prowadzenia przez właściciela nieruchomości selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli w przekazanych do odbioru przez właściciela 

nieruchomości odpadach gromadzonych w pojemnikach lub workach przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów, umieszcza się wyłącznie te odpady, na które przeznaczony 

jest odpowiednio oznaczony pojemnik lub worek. 

7. Zbieranie odpadów komunalnych w sposób inny niż wskazany w niniejszym Regulaminie, 

nie stanowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

8. Odpady danej frakcji powinny być gromadzone i odbierane w sposób zapewniający ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

9. W miejscach publicznych odpady komunalne należy umieszczać w koszach ulicznych. 

 

§ 3 

W przypadku prowadzenia na nieruchomości działalności gospodarczej, w wyniku której 

powstają odpady inne niż komunalne podlegają one obowiązkowi oddzielnego gromadzenia, 

odbioru i unieszkodliwiania, według zasad i wymagań określonych ustawą z dnia 14 grudnia 

2012r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 701 z późn. zm.) oraz odrębnymi przepisami. 

 

§ 4 

1. Na terenie gminy w zabudowie jednorodzinnej za wskazane uznaje się kompostowanie 

bioodpadów powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne 

potrzeby w sposób niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich 

mieszkańców, zanieczyszczania terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

2. Informację dotyczącą posiadania kompostownika właściciel posesji zgłasza w deklaracji. 

 

§ 5  

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

zanieczyszczeń z  części nieruchomości służących do użytku publicznego, przy czym 

obowiązki te powinny być realizowane w taki sposób, aby nie powodowały zakłóceń w ruchu 

pieszych i pojazdów z zachowaniem możliwości odpływu do wody do kanalizacji ściekowej. 

 

§ 6 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można wykonywać na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, iż powstające w ten sposób ścieki odprowadzane są do 

kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 

ścieków do wód i gruntów oraz nie powodują zanieczyszczenia gruntu i wód. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi powinny być 

przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczania 

środowiska, a powstające odpady powinny być gromadzone zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

 



 

ROZDZIAŁ 3 

 

Rodzaje i minimalne pojemności 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 utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, utrzymania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym  i  

porządkowym  miejsc gromadzenia odpadów 

 

§ 7 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Dopuszcza się też stosowanie kontenerów oraz dodatkowych worków na odpady. 

2. Ustala się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności  120L i 240L; 

2) kontenery o pojemności 1100L; 

3) pojemniki lub worki z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki o pojemności 

minimalnej 120l; 

4) kosze uliczne o pojemności od 30L do 60L; 

3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do 

zmieszanych odpadów komunalnych na własny koszt oraz w worki z tworzywa sztucznego 

do odpadów zbieranych selektywnie wymienionych w §2 ust. 2. 

4. Pojemniki/kontenery do gromadzenia odpadów powinny spełniać techniczne warunki 

bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, pojemniki winny być myte i dezynfekowane, a w 

szczególności powinny być wyposażone w szczelną pokrywę. 

5. Pojemność i liczba worków lub pojemników do zbierania odpadów z danej nieruchomości 

powinna pozwalać na zbieranie w całości każdej z frakcji odpadów powstających na tej 

nieruchomości. 

6. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach do zbierania okresowo większych ilości 

odpadów komunalnych, oprócz pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio 

oznaczone worki. 
 

§ 8 

1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości rodzaje pojemników/worków przeznaczonych do 

selektywnego zbierania odpadów:   

1) dla papieru, pojemniki koloru niebieskiego, zamykane, oznaczone napisem „Papier”; 

2) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych pojemniki koloru 

żółtego, zamykane, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) dla szkła, pojemniki koloru zielonego, zamykane, oznaczone napisem „Szkło”;  

4) dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

pojemniki koloru brązowego, zamykane, oznaczone napisem „Bio”; 

2. Worki powinny być o grubości zapewniającej odporność na rozerwanie, przezroczyste lub 

półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości. 

3. Odpady problemowe (np. baterie i akumulatory, przeterminowane leki itp.) zbiera się i 

odnosi do PSZOK lub  lokalnych punktów odbioru. 

4. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt AGD i RTV – wystawia się do miejsca zbiórki 

odpadów lub wywozi się do PSZOK. 
 

 

 

 



§ 9 

1. W zależności od rodzaju zabudowy ustala się minimalną pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości:  

1) dla domów jednorodzinnych – 30L na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 120L na każdą nieruchomość, 

2) dla zabudowy wielolokalowej -  30L na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności  1100L dla wspólnoty mieszkaniowej,  

3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, 

w szczególności szkół, urzędów, jeżeli z takiego urządzenia korzystają osoby (w 

szczególności pracownicy oraz klienci korzystający z usług tych instytucji): 

a) do 5 osób – o pojemności nie mniejszej niż 240 L; 

b) od 6 do 10 osób – o pojemności nie mniejszej niż 360 L; 

c) od 11 osób i do 20 osób – nie mniejszej niż 1100 L; 

4) dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, prowadzących 

gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą, jeżeli z takiego pojemnika 

korzystają osoby w liczbie: 

a) do 10 osób – o pojemności nie mniejszej niż 360 L, 

b) od 11 do 20 osób – nie mniej niż 1100 L, 

c) od 21 do 40 osób -  nie mniej niż 2200 L.  

5) dla lokali handlowych – 30L na każde 10 m2 powierzchni całkowitej. 

2. Na drogach publicznych, chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach oraz 

w rejonach intensywnego ruchu pieszych do zbierania odpadów komunalnych stosuje się 

kosze uliczne o minimalnej pojemności 30 litrów,  które opróżniane są na bieżąco według 

potrzeb. 
 

§ 10 

1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 

komunalne, są zobowiązani do pozbywania się odpadów w sposób określony w niniejszym 

Regulaminie, przy czym odbieranie odpadów komunalnych następuje na podstawie umowy 

zawartej z podmiotem uprawnionym do odbioru odpadów. 
2. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy 

stan sanitarno – porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego. 
 

§ 11 

1. Pojemniki oraz worki do zbierania odpadów należy umieszczać na terenie nieruchomości, 

z której zbierane są odpady, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych. Pojemniki należy 

ustawiać w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla sąsiadów, mieszkańców, 

użytkowników dróg, dostępnych dla korzystających z tych urządzeń pracowników 

przedsiębiorstwa uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych. 

2. Pojemniki do gromadzenia odpadów należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. W tym celu należy: 

1) umieszczać w pojemnikach wyłącznie odpady, dla których zgodnie z kolorystyką i 

oznaczeniem zostały przewidziane, 

2) poddawać przeglądom i niezbędnym naprawom zapewniającym ich bieżące użytkowanie, 

3) gromadzić w pojemnikach odpady w sposób nie powodujący ich przeciążenia, 

4) myć i dezynfekować pojemniki w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w roku. 

3. Pojemniki oraz worki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, 

zabezpieczającym przed zbieraniem wody i błota oraz uniemożliwiającym wydostawanie się 

odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych. 
 

 

 



§ 12 

1. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów obejmuje zapewnienie, aby miejsce to było wolne od: 

1) odcieków, 

2) odpadów zalegających na posadzce luzem lub workach nieprzeznaczonych do 

gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów powinny być utrzymywane w stanie umożliwiającym 

swobodny dostęp do każdego pojemnika oraz wykluczającym możliwość ugrzęźnięcia 

pojemników w błocie lub śniegu. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
 

§ 13 

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 

i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się 

poprzez ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub w workach, a następnie 

przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki lub worki przeznaczone 

do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności 

poprzez ich wystawienie w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. 
 

§ 14 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) z terenu nieruchomości zamieszkałych 

a) zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne – nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, z tym, że w okresie od kwietnia do października nie 

rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

b) odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale) - nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 

razy w roku; 

2) z terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

a) opróżnianie koszy z parków, przystanków - nie rzadziej niż raz na miesiąc, z tym, że 

w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się z terenu nieruchomości: 

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych poprzez ich przekazywanie 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

2) selektywnie zebranych odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych, szkła, bioodpadów, poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy 

odbierającemu odpady komunalne lub przekazywanie ich przez cały rok do PSZOK.  

Dopuszcza się na własne potrzeby kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w 

sposób i w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla otoczenia; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała umowę na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych tzw. metodą „wystawki” (zgodnie z 

harmonogramem odbioru). Odpady te mogą być też przekazywane przez mieszkańców 

bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 



4) przeterminowane leki należy dostarczyć do stałych punktów zbiórki zlokalizowanych na 

terenie aptek, punktów aptecznych oraz placówkach ochrony zdrowia lub przekazywanie 

do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) zużyte baterie i akumulatory należy bezpośrednio przekazywać do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. Dodatkowo zużyte baterie i akumulatory, inne niż 

przemysłowe i samochodowe należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu 

pojemnikach znajdujących się w placówkach oświatowych oraz w budynku Urzędu 

Gminy; 

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne: 

a) w ilości do 500 kg na gospodarstwo domowe/rok przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów, 

b) w ilości większej niż wymieniona w lit. a - na dodatkowe zamówienie ich odbioru 

u przedsiębiorcy odbierającego odpady; 

7) pozostałych selektywnie zebranych odpadów poprzez ich przekazywanie do punktu 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktów ich sprzedaży (np. chemikalia, 

zużyte opony); 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się odpadów komunalnych poprzez 

ich przekazanie przedsiębiorcy uprawionemu do odbioru odpadów komunalnych, na 

podstawie zawartej umowy w tym zakresie. 

4. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów w PSZOK przekazywana jest 

właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy oraz udostępniona na stronie internetowej 

urzędu oraz tablicy ogłoszeń urzędu. Do punktu przyjmowane są odpady komunalne 

zebrane selektywnie w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Lutocin dostarczone 

przez ich wytwórców. 
 

§ 15 

1. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych (szamb) z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich 

przepełnienia. 

2. Wielkość zbiornika bezodpływowego musi być dostosowana do planowanej częstotliwości 

jego opróżniania a opróżnianie zbiornika powinno odbywać się w sposób systematyczny 

uniemożliwiający wycieki, zanieczyszczenie ziemi i wód podziemnych. 

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości co najmniej raz na 2 miesiące z zastrzeżeniem pkt 1, jak również 

udokumentowania tej usługi w formie rachunku lub faktury. 

4. Dezynfekcja zbiorników powinna odbywać się z częstotliwością stosowną do potrzeb i w 

sposób, zapewniający zachowanie odpowiedniego standardu sanitarno-epidemiologicznego. 

 

ROZDZIAŁ 5 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

 

§ 16 

1. Główne cele w zakresie gospodarki odpadami: 

a) ograniczanie ilości powstających odpadów komunalnych, 

b) zwiększenia udziału odzysku dla poszczególnych frakcji odpadów, 

c) zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 

d) wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych należy w miarę 

istniejących możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywać we własnym zakresie poprzez 

kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej. 

3. Gmina prowadzi działania mające na celu informowanie i edukowanie mieszkańców w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 

selektywnej zbiórki odpadów. 



 

ROZDZIAŁ 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 17 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i 

środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi 

oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku wspólnego. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 
 

 

ROZDZIAŁ 7 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

 

§ 18 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się możliwość chowu i 

utrzymywania zwierząt gospodarskich, pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-

weterynaryjnych, hodowlanych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt 

określonych w przepisach prawa, a w szczególności: 

1) zapewnienia odpowiednich pomieszczeń w budynkach oraz właściwych warunków 

bytowania i opieki dla zwierząt, zgodny z normami dla danego gatunku, wieku i stanu 

fizjologicznego zwierzęcia;  

2) wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i 

usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia 

terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza; 

3) niepowodowanie przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności 

zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich; 

4) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych, porządkowych 

i estetycznych. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

 

§ 19 

1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają w szczególności miejsca gromadzenia odpadów 

komunalnych, studzienki przyłączy kanalizacyjnych, budynki inwentarskie, w których 

przebywają zwierzęta gospodarskie. 

2. Obowiązkową deratyzację obszarów wskazanych w ust. 1 należy przeprowadzać co 

najmniej raz w roku (do 31 października) oraz w przypadku wystąpienia takiej konieczności.  

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, deratyzację 

przeprowadza się bezzwłocznie na terenach objętych zagrożeniem. 

 

 


