
UCHWAŁA NR XXII/229/2020 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 4 grudnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 4 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Brzozowie 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr X/115/2016 Rady Gminy Nozdrzec z dnia 28 czerwca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec 
z późniejszymi zmianami. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 
GMINY NOZDRZEC 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nozdrzec. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości  obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 
a podmiot odbierający odpady do odbierania następujących frakcji odpadów: 

a) papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych 
z tektury); 

b) metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali); 

c) tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych); 

d) szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła); 

e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 
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f) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

g) żużle i popioły z domowych palenisk 

h) odpadów niebezpiecznych; 

i) przeterminowanych leków; 

j) chemikaliów; 

k) 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; 

l) zużytych baterii i akumulatorów; 

m) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

n) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

o) zużytych opon; 

p) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących 
z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym 
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie 
których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu; 

r) odzieży i tekstyliów; 

2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust 1, stanowią niesegregowane 
(zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest zbierać i gromadzić odpady o których mowa 
w ust 1, w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania, a następnie przekazywać podmiotowi 
odbierającemu odpady z częstotliwością i w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 
nieruchomości. 

4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić worki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości 
w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na chodnik lub ulicę zgodnie z trasą przejazdu samochodu 
odbierającego odpady. Wystawione worki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom 
trzecim. 

5. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. f zapewnia się w przypadku nieruchomości, dla 
których właściciel nie zadeklarował kompostowania w przydomowym kompostowniku. 

§ 3. Określa się następujące warunki uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny: 

1) udział frakcji obcej w pojemniku lub worku przeznaczonym do zmieszanych odpadów komunalnych będzie 
stanowił nie więcej niż 10% objętości odpadów; 

2) w pojemniku lub worku przeznaczonym do odpadów selektywnie zebranych udział innych frakcji odpadów 
będzie stanowił nie więcej niż 10% w całej objętości odpadów zebranych selektywnie 

3) w odpadach biodegradowalnych udział innych frakcji odpadów będzie stanowił nie więcej niż 10 % 
objętości odpadów biodegradowalnych. 

§ 4. 1. Obowiązek utrzymania czystości i porządku przyległego do nieruchomości chodnika 
w okresie zimowym powinien być realizowany przez: 

1) Odgarnięcie lub wywiezienie śniegu lub lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów, 

2) podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika niepowodujących 
zanieczyszczenia środowiska. 

2. Zanieczyszczenia uprzątnięte z chodników powinny być gromadzone w odpowiednich pojemnikach na 
odpady. 

§ 5. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi może 
odbywać się pod następującymi warunkami: 
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1) Mycie pojazdów samochodowych i maszyn rolniczych może odbywać się poza myjniami, jeśli powstałe 
ścieki są odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych 
i usuwane zgodnie z wymogami niniejszego Regulaminu. 

2) Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może być wykonywana 
w sposób nie powodujący zanieczyszczania środowiska, szczególnie powierzchni gleby i wód oraz 
w sposób umożliwiający usunięcie powstających podczas naprawy odpadów zgodnie 
z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników, 
utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych 
na nieruchomości w pojemnikach lub workach z uwzględnieniem ilości wytwarzanych odpadów oraz ilości 
osób z nich korzystających. 

2. Na terenie Gminy Nozdrzec dopuszcza się rodzaje pojemników lub worków służących do zbierania 
odpadów komunalnych: 

1) pojemniki lub worki na odpady o pojemności: 120 litrów, 60 litów, 

4) kosze uliczne o pojemności od 30 do 70 litrów; 

5) pojemniki do selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego 
o pojemności od 30 do 1500 litrów. 

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
zobowiązani są do dostosowania pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych  do indywidualnych potrzeb, aby zapewnić ich nieprzepełnienie, przy uwzględnieniu 
następujących norm: 

1) dla budynków użyteczności publicznej, innych niż wymienione poniżej, 2 litry na każdego pracownika; 

2) 3 litry na każde dziecko/ucznia i pracownika szkoły; 

3) 25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej dla lokali handlowych, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 litrów na lokal; 

4) 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 120 litrów na lokal; 

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów; 

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 120 litrowy na każdych 
10 pracowników; 

7) dla domów opieki, szpitali, hoteli – 30 litrów na łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 240 litrów, 

8) 15 litrów na każdego pracownika w odniesieniu do obiektów sportowych. 

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp 
pracowników podmiotu uprawnionego odbierającego odpady. 

5. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie pojemników do zbierania odpadów komunalnych 
w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym i porządkowym, a także poddają czyszczeniu 
i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym. 

§ 7. 1. Dla potrzeb selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować pojemniki lub worki 
odpowiadające rodzajowi gromadzonego odpadu, według następujących oznaczeń: 

1) żółty z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, 
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
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2) niebieski z napisem „Papier” z przeznaczeniem na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

3) zielony z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; 

4) brązowy z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

5) czarny z napisem „Odpady zmieszane” z przeznaczeniem na pozostałe odpady zmieszane 

6) popielaty z napisem „Popiół” na popiół i żużel z palenisk domowych 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości, nieposiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje odpady ulegające 
biodegradacji przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w odpowiednich pojemnikach lub workach 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w § 7 pkt 4. 

2. Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów i zagospodarowywanie ich 
w przydomowym kompostowniku następuje w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi, dla których właściciel zadeklarował kompostowanie bioodpadów. 

§ 9. 1. Na drogach publicznych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego odpady gromadzi się 
w koszach ulicznych o pojemności minimalnej 10 litrów. 

2. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, dostosowuje się 
do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

2) odpady zebrane selektywnie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3) bioodpady– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

4) popiół – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

3. Częstotliwość i sposób pozbywania się pozostałych odpadów zbieranych selektywnie: 

1) przeterminowane leki należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 
umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na 
terenie aptek. 

2) chemikalia powstające w gospodarstwach domowych należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych; 

3) zużyte baterie i akumulatory: zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu  
i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej, zużyte 
akumulatory dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż bądź wymianę; 
lub dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy: 

a) przekazywać do punktów ich sprzedaży lub 

b) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 

c) oddać w trakcie zbiórek organizowanych co najmniej raz na rok zgodnie z harmonogramem wywozu 
odpadów komunalnych; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych należy: 

a) oddać w trakcie zbiórek organizowanych co najmniej raz na rok zgodnie 
z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych lub 

b) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
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6) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych należy: 

a) dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

7) zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych należy: 

a) przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych lub 

b) oddać w trakcie zbiórek organizowanych co najmniej raz na rok zgodnie z harmonogramem wywozu 
odpadów komunalnych; 

8) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

9) żużle i popioły powstające w gospodarstwach domowych należy udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu 
odpady komunalne zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów. 

10) 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: dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. 

11) odpady tekstyliów i odzieży należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 
przekazać w trakcie zbiórek charytatywnych. 

§ 11. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego: 

1) z koszy ulicznych, parkowych i przystankowych – z częstotliwością zapobiegającą przepełnianiu się koszy, 
jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz na kwartał, nie dopuszczając 
do przepełnienia pojemników, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu odpadów. 

§ 12. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków: 

1) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na podstawie 
umowy właściciela nieruchomości z podmiotem świadczącym takie usługi posiadającym zezwolenie Wójta 
Gminy Nozdrzec na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na 
indywidualne zgłoszenie właściciela. 

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków wynika 
z ich instrukcji eksploatacji i powinna być do nich dostosowana. 

3) Częstotliwość opróżniania zbiorników  bezodpływowych powinna zapewnić aby zbiorniki te nie ulegały 
przepełnieniu nie rzadziej niż dwa razy do roku. Do obliczenia powyższego przyjmuje się zużycie wody wg 
stanu wodomierza lub według normy określonej 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie przeciętnych norm 
zużycia wody (Dz. U. 2002 r, Nr 8, poz. 70). 

Rozdział 5. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

§ 13. 1. Wyznacza się Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) 
znajdujący się w miejscowości Nozdrzec. 

2. Określa się następujący sposób świadczenia usługi przez PSZOK: Odpady komunalne będą odbierane od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych z podziałem na następujące frakcje: 

1) papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych 
z tektury); 

2) metali ( w tym odpadów opakowaniowych z metali); 

3) tworzyw sztucznych (w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych); 

4) szkła ( w tym odpadów opakowaniowych ze szkła); 

5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych; 
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6) bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

7) odpadów niebezpiecznych; 

8) przeterminowanych leków; 

9) chemikaliów; 

10) 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; 

11) zużytych baterii i akumulatorów; 

12) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

13) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

14) zużytych opon; 

15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzących 
z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym 
zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie 
których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu; 

16) odzieży i tekstyliów; 

17) żużle i popioły z domowych palenisk 

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą oddać odpady w ramach uiszczonej opłaty za odbiór 
odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

4. Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że 
nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

5. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel 
nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

6. Dostarczone odpady muszą być posegregowane oraz odpowiednio zabezpieczone, 
w szczególności odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych 
i niecieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu. 

7. Odpady wielkogabarytowe należy porozkręcać, rozmontować na mniejsze elementy. 

8. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika zgodności 
z wykazem odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK-u ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. 
odpady nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte. 

9. W PSZOK-u prowadzi się rejestr mieszkańców oraz ewidencję dostarczanych, zbieranych 
i przekazywanych odpadów. 

10. Informacja o lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości, na stronie internetowej oraz tablicach ogłoszeń. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. W celu realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami , gmina będzie 
podejmować działania zmierzające do: 

1. Propagowanie zagospodarowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz odpadów 
zielonych w przydomowych kompostownikach; 

2. Eliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów; 

3. Likwidacja „dzikich wysypisk”; 

4. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców, poprzez prowadzenie akcji informacyjnych 
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi tj: 

a) kupowanie produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań, 
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b) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

c) używanie toreb wielokrotnego użytku. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przedzagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, 
a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia; 

2) sprawowania stałego, skutecznego dozoru nad psami oraz innymi zwierzętami domowymi poza miejscem 
ich stałego utrzymywania – adekwatnie do wielkości, rasy i cech osobniczych, a także niekolidujący 
z przeznaczeniem danego obiektu czy terenu; 

3) zabezpieczenia terenu nieruchomości w sposób uniemożliwiający wyjście psa; 

4) usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe i gospodarskie 
na jezdniach, chodnikach, placach, parkingach, terenach zielonych; 

5) obowiązek usunięcia zanieczyszczeń nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 
przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym, 
a także funkcjonariuszy Policji oraz służb ratowniczych korzystających w trakcie wykonywania zadań 
służbowych z pracy psów służbowych; 

6) stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku 
publicznego i ochrony mienia przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych. 

3. Uwolnienie od stałego dozoru zwierząt domowych jest dozwolone na terenie należycie ogrodzonym 
uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę, a także w pomieszczeniu zamkniętym. 

4. W zabudowie wielolokalowej wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i inni właściciele 
nieruchomości mogą uchwalić własne regulaminy dotyczące obowiązków utrzymujących zwierzęta domowe. 

Rozdział 8. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub  
w poszczególnych nieruchomościach 

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy wielorodzinnej, 
w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, ogrodach działkowych. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod warunkiem, że nie będą uciążliwe dla środowiska. 

3. Właściciele zwierząt gospodarskich zobowiązani są do przestrzegania przepisów sanitarno–
epidemiologicznych. 

4. Właściciele zwierząt, które zanieczyściły teren użytku publicznego zobowiązani są do uprzątnięcia 
zanieczyszczenia. 

5. Zwierzęta gospodarskie utrzymywane na nieruchomości powinny być zabezpieczone przed samowolnym 
opuszczaniem tej nieruchomości. 

Rozdział 9. 
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio 
do przetwórstwa, bądź przechowywania produktów rolno-spożywczych; 

2) budownictwa wielorodzinnego; 

3) obiekty oczyszczalni ścieków; 

4) obiekty użyteczności publicznej 
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5) obiekty w których prowadzona jest hodowla i chów zwierząt 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w punkcie 1 należy przeprowadzić, co najmniej raz 
w roku, w okresie od 15 marca do 15 kwietnia.
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