
 

 

UCHWAŁA NR XVII/142/2020  

RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2010 ze zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki, 

w brzmieniu określonym załącznikiem do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała numer XX/149/2016 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 23 czerwca 2016 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki (Dz. Urz. Woj. 

Wielkopolskiego z 2016 roku, poz. 4274).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 

w życie 1 czerwca 2020 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej Gminy Skoki 

(-) Zbigniew Kujawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 29 kwietnia 2020 r.

Poz. 3703



Załącznik do uchwały Nr XVII/142/2020 

Rady Miejskiej Gminy Skoki 

z dnia 23 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Skoki 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Skoki dotyczące:  

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 

zapewniają przyjmowanie, co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 

niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, 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, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części służących do użytku publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności 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 pojemników 

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 pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań związanych z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

nieruchomościach; 

8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowi deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 2. 1 Każda nieruchomość, niezależnie od stopnia, rodzaju zabudowy i charakteru użytkowania, na której 

wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym 

Regulaminie. 
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2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów komunalnych, a odbierający odpady do odbierania następujących odpadów: 

1) szkło; 

2) papier; 

3) metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) bioodpady; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyte opony; 

7) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

11) odpady niebezpieczne; 

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

13) tekstylia i odzież. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 1)-3) należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 5. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 4) należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale 5. 

5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach określonych  

w rozdziale 5. 

6. Przeterminowane leki o których mowa w ust. 2 pkt 7) powstające w gospodarstwach domowych należy 

umieszczać w oznakowanych pojemnikach w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) lub aptekach. 

7. Właściciele nieruchomości zobowiązani są również do: 

a) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią ilość pojemników lub kontenerów do gromadzenia 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w przypadku nieposiadania kompostownika 

wyposażenia nieruchomości w pojemniki na bioodpady zgodnie z rozdziałem 5, 

b) usuwania z terenu nieruchomości odpadów budowlano – remontowych pochodzących z remontów i innych 

robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie. 

8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, którzy  

zadeklarowali kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych 

kompostownikach i korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady. 

Rozdział 3. 

Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego 

§ 3. 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości służących do użytku publicznego odbywa 

się poprzez: 

1) usuwanie zanieczyszczeń między innymi poprzez ich zamiatanie, grabienie, zbieranie, 

2) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i rowerowym. 

Rozdział 4. 

Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

§ 4. 1 Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem: 
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1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, 

zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej; 

2) dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających 

biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających w wyniku wykonywanych napraw 

odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 5. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki ich rozmieszczenia i utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. 1 Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki do 

gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemnościach dostosowanych do 

swych potrzeb, uwzględniając następujące normy dotyczące minimalnych pojemności: 

a) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej - 40 litrów na mieszkańca, jednak co 

najmniej jeden pojemnik 60 litrów na każdą nieruchomość, 

b) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej – 60 litrów na mieszkańca. 

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej, mogą wyposażyć nieruchomość 

w zbiorcze pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla 

wszystkich mieszkańców o pojemnościach dostosowanych do swych potrzeb, uwzględniając następujące 

normy dotyczące minimalnych pojemności: 

a) dla 15 osób – pojemniki 3 x 240 litrów, 

b) dla 16 do 25 osób – pojemnik 1100 litrów, 

c) na każde kolejne 4 osoby dodatkowo pojemnik 120 litrów. 

3. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości 

zamieszkałych w zależności od potrzeb, należy stosować zamykane pojemniki  koloru szarego o wybranej 

pojemności: 60l, 120l, 240l, 1100l lub 7000l, które spełniają obowiązujące normy i są przystosowane do 

mechanicznego wyładunku. 

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są gromadzić selektywnie zebrane odpady 

komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt. 1 – 4 wg następujących zasad: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

a) w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” o pojemności 120l, z przeznaczeniem na 

papier; 

b) w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 120l, 

z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” o pojemności 120l, z przeznaczeniem na 

szkło bezbarwne i kolorowe; 

d) w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” o pojemności od 60l do 1100l 

z przeznaczeniem na bioodpady. 

2) z obszarów zabudowy wielolokalowej: 

a) w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier” o pojemności od 1500 l do 2500l, 

z przeznaczeniem na papier; 

b) w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności  

od 1500l do 2500l, z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

c) w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło” o pojemności od 1500l do 2500l, 

z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe; 
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d) w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio” o pojemności od 60l do 1100l 

z przeznaczeniem na bioodpady. 

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

zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych o pojemnościach dostosowanych do swych potrzeb, uwzględniając następujące normy: 

a) dla szkół i przedszkoli – minimum 3 litry na każdego ucznia i pracownika, 

b) dla urzędów i instytucji  - minimum 3 litry na każdego pracownika; 

c) dla lokali handlowych – minimum 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 

1 pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal, 

d) dla lokali gastronomicznych – minimum 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy lokal, 

e) dla hoteli, pensjonatów itp. – minimum 20 litrów na jedno łóżko, 

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

i socjalnych – minimum jeden pojemnik o pojemności 120 litrów, 

g) dla cmentarzy – minimum 30 litrów na 100 m2 powierzchni cmentarza, 

h) dla rodzinnych ogrodów działkowych – minimum 40 litrów na każdą działkę określoną w art.2 pkt 2 ustawy 

o Rodzinnych ogrodach działkowych. 

2. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, 

o których mowa w ust.1, w zależności od potrzeb, należy stosować zamykane pojemniki koloru szarego 

o wybranej pojemności: 120l, 240l, 1100l lub 7000l, które spełniają obowiązujące normy i są przystosowane do 

mechanicznego wyładunku. 

3. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są gromadzić selektywnie zebrane 

odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1-3 w workach lub pojemnikach wyłącznie do tego celu 

przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i pojemnościach, odpowiadającym obowiązującym normom, 

z zastrzeżeniem § 2 ust. 4: 

a) kolor niebieski oznaczony napisem „Papier” o pojemności 120 l w przypadku zbierania odpadów w workach 

oraz 1500 l lub 2500 l w przypadku zbierania odpadów w pojemnikach, z przeznaczeniem na papier; 

b) kolor żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” o pojemności 120 l w przypadku zbierania 

odpadów w workach oraz 1500 l lub 2500 l w przypadku zbierania odpadów w pojemnikach, 

z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) kolor zielony oznaczony napisem „Szkło” o pojemności 120 l w przypadku zbierania odpadów w workach 

oraz 1500 l lub 2500 l w przypadku zbierania odpadów w pojemnikach, z przeznaczeniem na szkło 

bezbarwne i kolorowe; 

d) pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio” o pojemności: 120 l, 240l, 1100l oraz 7000l  

z przeznaczeniem na bioodpady. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w pojemniki 

do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemnościach dostosowanych do 

swych potrzeb, uwzględniając następujące normy: minimum 120 litrów na każdy domek letniskowy, lub inną 

nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

2. Do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na 

której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, w zależności od potrzeb należy stosować zamykane pojemniki koloru szarego o wybranej 

pojemności: 120l, 240l oraz  1100l, które spełniają obowiązujące normy i są przystosowane do mechanicznego 

wyładunku. 

3. Właściciele nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe zobowiązani są gromadzić selektywnie zebrane odpady 

komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1)-4) wg zasad wskazanych w § 6 ust. 3 ppkt a)-d). 
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§ 8. 1. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

w miejscach i na drogach publicznych: 

a) miejsca publiczne, takie jak place, parki, chodniki, zieleńce, przystanki autobusowe oraz drogi powinny być 

przez właścicieli nieruchomości lub przedsiębiorców użytkujących te nieruchomości obowiązkowo 

wyposażone w kosze uliczne o pojemności minimum 20 litrów, 

b) właściciele nieruchomości, na których organizowane są imprezy kulturalno-sportowe zobowiązani są do 

wyposażenia miejsca w pojemnik o pojemności 120 litrów na każde 40 osób uczestniczących w imprezie. 

2. W miejscach publicznych, tj. place, parki, chodniki, zieleńce, przystanki autobusowe, itp. 

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych o pojemności od 20 l 

do 120 l. 

Rozdział 6. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego oraz utrzymanie w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym  miejsc gromadzenia odpadów 

§ 9. 1 Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości zamieszkałych:      

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 

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

b) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

d) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

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

2) z obszarów zabudowy wielolokalowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego 

roku – nie rzadziej niż raz na tydzień; a w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku – nie rzadziej 

niż raz na dwa tygodnie; 

b) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

c) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

d) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

e) bioodpady: w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku – nie rzadziej niż  raz na tydzień, 

a w okresie od 1 listopada do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

2. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 

niezamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej  na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

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

2) metal i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie; 

3) szkło – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

4) papier – nie rzadziej niż raz na miesiąc; 

5) bioodpady  –  nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 

wymienionych w ust. 1 i 2: 
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1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach i przekazywać zgodnie 

z harmonogramem odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, 

2) papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło należy zbierać w workach lub pojemnikach i przekazywać 

zgodnie z harmonogramem odbioru przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne; 

3) bioodpady należy zbierać w pojemnikach i przekazywać zgodnie z harmonogramem odbioru 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, z zastrzeżeniem § 2 ust.8. 

4. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 5)-13) powstałe na nieruchomościach zamieszkałych 

oraz nieruchomościach na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, winny być przekazywane do PSZOKu niezwłocznie po ich wytworzeniu. 

5. Odpady komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 5)-13) powstałe na nieruchomościach 

niezamieszkałych, właściciele nieruchomości są zobowiązani zagospodarować we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

6. Ustala się częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego w miejscach takich jak: place, parki, chodniki, zieleńce, przystanki autobusowe, drogi, kosze 

uliczne należy opróżniać: 

a) w przypadku miasta Skoki – codziennie, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, 

b) w pozostałych przypadkach – w miarę potrzeb, aby nie dopuścić do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż 

raz w tygodniu, 

§ 10. 1 Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez: 

a) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach, wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych, 

b) gromadzenie odpadów w pojemnikach w ilości niepowodującej ich przepełnienie i przeciążenie. 

2. Właściciele nieruchomości, na czas odbioru odpadów, zobowiązani są wystawić pojemniki przed 

nieruchomość, w miejsce umożliwiające swobodny dojazd pojazdu odbierającego odpady. 

§ 11. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, tak aby miejsca te były wolne od: 

1) odcieków; 

2) odpadów zalegających luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów, albo w innym 

miejscu poza pojemnikami. 

§ 12. 1 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela 

nieruchomości złożonego do podmiotu uprawnionego w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

2. Zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków powinny być zlokalizowane w sposób 

umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego. 

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do regularnego opróżniania zbiorników bezodpływowych 

z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnienie bądź wylewanie na powierzchnię terenu. 

4. Właściciele nieruchomości posiadający przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do 

regularnego pozbywania się osadów ściekowych, z częstotliwością zgodną z instrukcją eksploatacji 

oczyszczalni określoną przez producenta, jednak nie rzadziej niż raz do roku. 

Rozdział 7. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1 Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów 

i zmniejszenia ich objętości powinni: 

1) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w worku na odpady wtórne; 
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2) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 

wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w worku lub pojemniku na odpady. 

Rozdział 8. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1 Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

a) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty 

zdrowia lub życia ludzi i zwierząt, 

b) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej zwierząt, 

c) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego, w szczególności terenach zielonych, chodnikach, placach, jezdniach, parkingach. 

2. Psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się 

agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy. 

3. Obowiązek nakładania kagańca o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy psów: 

1) u których występują przeciwskazania zdrowotne, 

2) opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów używanych do dogoterapii. 

4. Przeciwskazania zdrowotne muszą być  stwierdzone przez  lekarza weterynarii w książce zdrowia lub 

zaświadczeniu. 

Rozdział 9. 

Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 15. 1 Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zezwala się na utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich przy zachowaniu następujących warunków: 

1) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych, 

2) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich 

spełniających wymogi, określone w odrębnych przepisach, 

3) zagospodarowania odpadów i nieczystości powstających podczas utrzymywania zwierząt gospodarskich, 

w taki sposób, aby nie powodowały zanieczyszczenia środowiska, 

4) utrzymywania zwierząt i prowadzenia hodowli zapewniając zachowanie bezpieczeństwa przed 

zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt oraz nie stwarzając uciążliwości dla użytkowników 

nieruchomości sąsiednich. 

2. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami 

wielolokalowymi. 

Rozdział 10. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1 Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej, 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno – spożywczych oraz gospodarki odpadami, 

3) zabudowane obiektami gastronomicznymi, 

4) przeznaczone do użytku publicznego, 

5) zabudowane budynkami jednorodzinnymi. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać: 
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1) raz w roku, w listopadzie - na obszarach wymienionych w ust. 1 pkt 1) – 4), 

2) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na obszarach wskazanych w ust. 1 pkt 1) – 4). 
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