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                                                                            Załącznik  

            do Uchwały Nr XIII/78/2020 

            Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim 

            z dnia 4. czerwca 2020r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA 

TERENIE MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI 
 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

 

Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski. 

 

Rozdział II 

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI  I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

 

§ 2 

 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny i przygotowania do 

odbioru następujących frakcji odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości: 

1) papier i tektura, 

2) tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) szkło, 

4) bioodpady, tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji,  

5) popiół, w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, 

6) pozostałości po segregowaniu (tj. niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych). 

 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania w sposób selektywny i przekazywania do 

Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych następujących rodzajów odpadów 

komunalnych: 

1) odpadów ulegające biodegradacji z ogrodów i parków, 

2) odpadów niebezpiecznych, 

3) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

4) 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, 

5) zużytych baterii i akumulatorów, 

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

7) zużytych opon, 

8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

9) odpadów tekstylnych i odzieży, 

10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  
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3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń, z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie 

utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z 

zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji, a w przypadku przystanków 

komunikacyjnych oraz dróg publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku 

komunikacyjnego w taki sposób, aby nie stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i 

wysiadających pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów. W/w prace należy wykonać 

niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

 

4. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie 

następujących warunków:  

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,  

2)  dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, 

3)  mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

 

5. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi są dozwolone na terenie 

nieruchomości pod warunkiem, że: 

1) nie będą powodowały uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiadujących, 

2) nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska tj. emisji hałasu, spalin i wycieków płynów 

eksploatacyjnych, a powstające odpady będą usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

Rozdział III 

UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I PORZĄDKOWYM MIEJSC 

GROMADZENIA ODPADÓW 

 

§ 3 

 

1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie 

sanitarnym i porządkowym miejsc i urządzeń do gromadzenia odpadów poprzez: 

1) utrzymywanie ich w stanie technicznym uniemożliwiającym wydostanie się odpadów pod 

wpływem wiatru lub innych czynników zewnętrznych oraz dostaniem się do środka owadów i 

gryzoni, 

2) obowiązek utrzymania wszelkiego rodzaju pojemników na odpady oraz koszy ulicznych w 

odpowiednim stanie sanitarnym poprzez okresowe mycie i dezynfekcję. 
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Rozdział IV 

RODZAJE 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, WARUNKÓW 

ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ UTRZYMANIA ICH W 

ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I TECHNICZNYM 

 

§ 4 

 

1. Do zbierania odpadów na terenie miasta stosowane są:  

1) worki foliowe przezroczyste o pojemności 80 l, 120 l i  240 l,  

2) kosze uliczne o pojemności od 10 l,  

3) pojemniki na odpady o standardowych pojemnościach,  

4) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,  

5) przydomowe kompostowniki.  

 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i worki przezroczyste o 

następujących ujednoliconych kolorach:  

1) Niebieski – z napisem „PAPIER” z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

2) Żółty – z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” z przeznaczeniem na 

tworzywa sztuczne, metale i  odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

3) Zielony – z napisem „SZKŁO” z przeznaczeniem na szkło,  

4) Fioletowy –z napisem „POPIÓŁ” z przeznaczeniem na popiół, 

5) Brązowy – z napisem „BIO” z przeznaczeniem na bioodpady, tj. kuchenne odpady 

ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

6) Czarny – z napisem „ZMIESZANE” z przeznaczeniem na pozostałości po segregowaniu, 

tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.  

 

3. Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej szczelność 

i trwałość. Worki i pojemniki powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym 

wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, transportu i 

przeładunku oraz posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów. 

 

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności zapewniającej niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając częstotliwości 

ich usuwania z terenu nieruchomości określone w § 6 oraz poniższe normy: 

1) nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi – mają obowiązek dysponować 

pojemnikiem o objętości min. 30 l na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na 

każdą nieruchomość na pozostałości po segregowaniu, tj. niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne; odpady segregowane należy gromadzić w workach lub pojemnikach o 

pojemności co najmniej 80 l;  

2) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi – mają obowiązek dysponować 

pojemnikami o objętości min. 30 l na osobę na pozostałości po segregowaniu, tj. 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; odpady segregowane należy gromadzić w 

pojemnikach o kolorystyce określonej w § 4 ust. 2 o pojemności wynikającej z 

rzeczywistego zapotrzebowania; 
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3) dla szkół wszelkiego typu  -  3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika; 

4) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika; 

5) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej; 

6) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji –  o łącznej pojemności co najmniej 100 l, 

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych - 100 l na każdych 10 pracowników zatrudnionych w firmie, 

9) dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko; 

10) dla ogrodów działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października 

każdego roku, i 5 l poza tym okresem; 

11) dla cmentarzy nie mniej niż 5 m3 na 1 ha nieruchomości; 

 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

kompostujący bioodpady w przydomowych kompostownikach, zwolnieni są w całości z 

obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady. 

 

§ 5 

 

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach 

na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Ponadto:  

1) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, 

dostępnym dla osób z nich korzystających oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd 

pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2,  

2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia 

pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na drogę 

publiczną przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z 

przedsiębiorcą odbierającym odpady,  

3) pojemniki i worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych 

użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aby 

uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników,  

4) pojemniki i worki na odpady należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić 

przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru,  

5) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w 

szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,  

6) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości 

dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem 

posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel.  

 

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu 

ustawiania pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu 

wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.  

3. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz 

innych   terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z 

nich dla wszystkich użytkowników w/w terenów, 
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2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i 

pieszych oraz umożliwiających ich opróżnianie przez przedsiębiorcę, 

3) powinny być rozmieszczone 

- w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób co 

100m,  

- na przystankach komunikacyjnych w ilości co najmniej 1szt, 

- na skwerach i w parkach przy każdej ławce w ilości co najmniej 1szt, 

- na pozostałych terenach w miarę potrzeb; 

4) powinny posiadać pojemność min. 10l. 

5) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich 

odpadów. 

6) powinny być opróżniane min.1 raz na 3 dni. 

 

Rozdział V 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

 

§ 6 

 

1. Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu 

nieruchomości z następującą, minimalną częstotliwością: 

1) w zabudowie jednorodzinnej: 

a) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

 - pozostałości po segregowaniu, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

 - bioodpady, tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

b) nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- szkło, 

- popiół. 

2) w zabudowie wielolokalowej: 

a) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień dla odpadów komunalnych takich jak: 

- pozostałości po segregowaniu, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- bioodpady, tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na tydzień dla odpadów komunalnych takich jak: 

-  papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- szkło, 

c) nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

- popiół. 

3) na nieruchomościach niezamieszkanych: 

a) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

- pozostałości po segregowaniu, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- bioodpady, tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

-  papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- szkło, 



6 
 

- popiół. 

4) na nieruchomościach mieszanych tj. w części stanowiących nieruchomość, na której 

zamieszkują   mieszkańcy, a części nieruchomość , na której nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

- pozostałości po segregowaniu, tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

- bioodpady, tj. odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak: 

- papier i tektura, 

- tworzywa sztuczne, metale oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- szkło, 

       - popiół. 

5) na nieruchomościach niezamieszkanych i mieszanych, na których prowadzona jest 

działalność handlowa w branży spożywczej lub gastronomicznej odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu.  

 

2. Na nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi bioodpady, w tym 

odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz odpady z ogrodów i parków można poddawać 

procesowi kompostowania pod warunkiem: 

1) nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich, 

2) wykorzystywania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb,  

 

3. Meble i odpady wielkogabarytowe – odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez 

przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu dwa razy w ciągu roku, w ramach organizowanej 

przez Miasto akcji wystawkowej lub na bieżąco przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych. Termin i harmonogram akcji zostanie podany do publicznej wiadomości. 

 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach, 

uniemożliwiających pylenie i rozwiewanie. W ramach zryczałtowanej opłaty do PSZOK 

przyjmowane będą wyłącznie te odpady budowlane, które powstały w wyniku prowadzenia 

drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia 

robót do Starostwa Powiatowego, w ilości do 0,5 m3 liczonych łącznie od jednego gospodarstwa 

domowego na każdy rok kalendarzowy. 

 

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkaniec Miasta może przekazać do 

wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, może 

również zdać w punkcie sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co 

zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów lub przekazać do Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

6. Zużyte opony – należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

W ramach zryczałtowanej opłaty przyjmowane będą wyłącznie zużyte opony pochodzące z 

gospodarstw domowych, z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, niepochodzące 

z działalności gospodarczej lub rolniczej w liczbie do 8 szt. liczonych łącznie od jednego 

gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy. 

 

7. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w tym 

przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki 
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ochrony roślin itp. - należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych. 

 

8. Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków wytworzone na nieruchomości należy 

dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w workach lub 

pojemnikach. 

 

9. Odzież i tekstylia wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy dostarczać do Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

 

10. Przeterminowane leki należy gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych 

w aptekach lub przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

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 powstające w gospodarstwach 

domowych należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; w/w odpady 

należy przekazywać do Punktów w pojemnikach odpornych na działanie wilgoci, sztywnych i 

odpornych na przekłucie i przecięcie. 

 

12. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego wprowadza się obowiązek usuwania 

odpadów z minimalną częstotliwością jeden raz na trzy dni. 

 

13. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej oraz z nieruchomości nie zamieszkałych odpady zebrane 

selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w 

terminie określonym harmonogramem wystawić je przed wejście na teren nieruchomości, chyba że 

uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą; 

 

14.  Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed 

złożeniem do worka lub pojemnika;  

 

15. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź wylewania na 

powierzchnię terenu tj. co najmniej raz w roku. 

 

16. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na 

podstawie złożonego zamówienia przez właściciela nieruchomości. Wykonanie takiej usługi 

odbywa się przez uprawnionego przedsiębiorcę na podstawie podpisanej umowy.  

 

17. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych 

wynika z ich instrukcji eksploatacji.  
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Rozdział VI 

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI 

 

§ 7 

 

Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także 

podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w 

tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

 

Rozdział VII 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA 

CELU OCHRONĘ PRZEZ ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ 

PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYC DO WSPÓLNEGO 

UŻYTKU 

 

§ 8 

 

1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru i 

zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi, chyba, że zwierzę 

znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 

opuszczenie go przez zwierzę. 

 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.  

 

3.    Właściciel psa zobowiązany jest do:  

1) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za 

agresywne także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest 

możliwe tylko na terenach zielonych o ile nie ma takiego zakazu,  

2) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.  

 

 

Rozdział VIII 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 

UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 

NIERUCHOMOŚCIACH 

 

§ 9 

 

1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego 

regulaminu, a także:  
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1) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa 

razy w roku, na zasadach określonych w § 10,  

2) usuwać odchody zwierząt na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi 

przepisami,  

3) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.  

 

2. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej 

muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia. 

 

3. Zabrania się:  

1) chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. 

zwartych terenach zajętych przez budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, instytucje 

użyteczność publicznej, centra handlowe, rodzinne ogrody działkowe,  

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli. 

 

4. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt, 

w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:  

1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających 

odrębne przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,  

2) teren hodowli powinien być ogrodzony,  

3) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:  

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,  

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.  

 

5. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli 

zgody wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich 

lokatorów budynków sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.  

 

 

Rozdział IX 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I 

TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

 

§ 10 

 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku jesienią 

deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których 

prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy w roku tj. w październiku i maju.  

 

2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele  

nieruchomości obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie. 

                                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                        /-/ Waldemar Hardej 

 

 


