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UCHWAŁA NR III/8/2018
RADY GMINY RUDNIKI
z dnia 11 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Rada Gminy Rudniki uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.
§ 3. Traci moc uchwała nr XVIII/136/2016 Rady Gminy Rudniki z dnia 28 października 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudniki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
Jarosław Marchewka
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Załącznik
do uchwały nr III/8/2018
Rady Gminy Rudniki
z dnia 11 grudnia 2018 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudniki.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) ustawie o utrzymaniu czystości i porządku - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1454 z późn. zm.);
2) ustawie o odpadach - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (j.t. Dz. U.
z 2018 roku poz. 992 z późn. zm.);
3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady określone w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach;
4) odpadach komunalnych zmieszanych - należy przez to rozumieć niesegregowane odpady komunalne
zbierane do typowych pojemników stanowiących wyposażenie nieruchomości;
5) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być
umieszczone ze względu na swoje rozmiary lub masę w typowych pojemnikach;
6) odpadach komunalnych segregowanych - należy przez to rozumieć następujące rodzaje odpadów: papier
i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale wysegregowane ze strumienia
odpadów komunalnych;
7) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy
o odpadach;
8) odpadach biodegradowalnych - rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy
o odpadach;
9) odpadach ulegających biodegradacji - odpady ulegające biodegradacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 10
ustawy o odpadach;
10) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku;
11) osobach utrzymujących zwierzęta domowe - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt
domowych;
12) osobach utrzymujących zwierzęta gospodarskie - rozumie się przez to właścicieli lub opiekunów zwierząt
gospodarskich;
13) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce, w którym
prowadzona jest zbiórka selektywnie zebranych odpadów powstających w gospodarstwach domowych
na terenie gminy Rudniki;
14) firmie wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę realizującego zadania w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym gmina
zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości
ciekłych.
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Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
i terenach służących do użytku publicznego
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swojej
nieruchomości w zakresie określonym ustawą oraz poprzez:
1) prowadzenie zbiórki następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) opakowania wielomateriałowe,
e) szkło,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki,
i) chemikalia,
j) zużyte baterie i akumulatory,
k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
l) odpady wielkogabarytowe,
ł) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony,
n) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) pozbywanie się odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości w następujący sposób:
a) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło należy gromadzić na terenie posesji
w odpowiednim pojemniku; nadmiar dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
b) papier i tekturę należy gromadzić na terenie posesji w odpowiednim worku lub pojemniku; nadmiar
dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
c)

odpady biodegradowalne i odpady zielone należy poddawać procesowi kompostowania
w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku takiej możliwości dostarczyć nieodpłatnie
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

d) przeterminowane leki należy przekazać do punktów zbiórki tych odpadów lub dostarczyć nieodpłatnie
do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
e) chemikalia dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub przekazać
do punktu ich sprzedaży,
f) zużyte baterie i akumulatory przekazać do punktu ich sprzedaży lub dostarczyć nieodpłatnie do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przekazać do punktu ich sprzedaży lub oddać podczas zbiórki
odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć
nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
h) odpady wielkogabarytowe należy oddać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu
nieruchomości zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych,
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i) zużyte opony należy oddać podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu nieruchomości
zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych,
j) odpady budowlane i rozbiórkowe na indywidualne zgłoszenie lub do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z jego regulaminem. Odpady budowlane i rozbiórkowe z prac
prowadzonych we własnym zakresie w przypadku ilości przewyższającej 1,5 m3 zbiera się
w kontenerach i workach typu big-bag, dostarczonych na wniosek właściciela nieruchomości,
udostępnionych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady na warunkach uzgodnionych między
stronami. W przypadku mniejszej ilości (nieprzewyższającej 1,5 m3 od nieruchomości) odpady
te powinny zostać przekazane własnym transportem przez wytwórcę odpadu do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych,
k) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne gromadzić na terenie posesji w odpowiednim
pojemniku.
§ 4.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania chodników z błota, śniegu
i lodu przez odgarnięcie ich w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie
działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Dozwolony materiał użyty do tych
celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Obowiązek określony w ust. 1 dotyczy także innych części nieruchomości służących do użytku publicznego.
3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.
4. Odprowadzanie ścieków powinno odbywać się do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku jej
braku do przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego przy zachowaniu
przepisów odrębnych.
§ 5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego,
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na odpady i systematycznego ich opróżniania
w sposób nie dopuszczający do przepełnienia.
§ 6.1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami
naprawczymi, jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych:
1) mycie samochodów może odbywać się jedynie w miejscach utwardzonych i pod warunkiem, że powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie,
zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu, w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio
odprowadzane do wód płynących i do ziemi;
2) doraźne naprawy samochodów mogą się odbywać wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i pod
warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych;
3) zabrania się prowadzenia napraw blacharsko-lakierniczych.
2. Zabronione jest mycie i naprawa pojazdów samochodowych na ulicach, chodnikach, terenach zielonych
oraz w parkach i lasach.
Rozdział 3
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7.1. Określa się następujące rodzaje oraz minimalną pojemność pojemników i worków przewidzianych
do zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości:
1) pojemniki antracytowe (czarne) o pojemności od 60 litrów z przeznaczeniem na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne;
2) pojemniki żółte lub z żółtą klapą o pojemności od 60 litrów z przeznaczeniem na metale i tworzywa
sztuczne (odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe), oznaczone
napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
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3) pojemniki zielone lub z zieloną klapą o pojemności od 60 litrów z przeznaczeniem na szkło (odpady
ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła), oznaczone napisem „Szkło”;
4) pojemniki niebieskie lub z niebieską klapą lub worki niebieskie o pojemności od 60 litrów
z przeznaczeniem na papier (odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury),
oznaczone napisem „Papier”;
5) pojemniki brązowe o pojemności od 60 litrów z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (z ożebrowaniem, otworami wentylacyjnymi i miejscem
na odcieki), oznaczone napisem „Bio”;
2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych polega na zbieraniu:
1) papieru;
2) tworzyw sztucznych;
3) metalu;
4) opakowań wielomateriałowych;
5) szkła;
6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
3. Pojemniki i worki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymagania Polskich Norm zapewniających
bezpieczne i długotrwałe użytkowanie, w tym obsługę przy opróżnianiu.
4. Gmina poprzez firmę wywozową wyłonioną w drodze przetargu, zapewnia wyposażenie nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy w typowe pojemniki i worki.
5. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych stałych na terenie nieruchomości powinny
być szczelne, trwałe, zamykane i przystosowane do mechanicznego załadunku i wyładunku przez podmiot
uprawniony.
6. W przypadku zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie dozwolone jest
gromadzenie ich w szczelnych workach z tworzywa i samodzielne przekazanie do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
7. Jeżeli na nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one gromadzone
w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają
przepisy odrębne.
8. Dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych zmieszanych w pojemnikach KP-7 (7 m3)
na cmentarzach.
§ 8.1. Pojemniki i worki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków
określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 1422),
na równej nawierzchni w miarę możliwości utwardzonej i zabezpieczonej przed zbieraniem się błota i wody.
2. Pojemniki i worki należy udostępnić w dniu wywozu, wystawiając je przed posesję w takim miejscu, aby
nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był jak najbliższy dojazd do pojemników i worków
pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy
odbierającej odpady bądź też przy otwartej bramie lub furtce w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek
pojemników i worków.
3. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników i worków w sposób określony w ust. 2, odbiór
odpadów z terenu nieruchomości możliwy jest z pojemników i worków ustawionych w miejscu gdzie jest
możliwy dojazd pojazdu odbierającego odpady; w przypadku braku drogi dojazdowej do nieruchomości,
właściciel zobowiązany jest wystawić pojemniki i worki na odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów do drogi publicznej, ogólnodostępnej w miejscu gdzie jest możliwy dojazd samochodu
odbierającego odpady.
4. Niewystawienie pojemników i worków w terminach wyznaczonych w harmonogramie skutkuje
nieodebraniem odpadów.
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5. Właściciel nieruchomości utrzymuje pojemniki na odpady komunalne w odpowiednim stanie
porządkowym i technicznym poprzez korzystanie z pojemnika w sposób niepowodujący jego uszkodzenia lub
zniszczenia oraz nieprzeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
6. Pojemniki na odpady komunalne poddaje się myciu i dezynfekcji nie rzadziej niż raz na rok przez
wyspecjalizowaną firmę, a ich naprawy dokonuje się ilekroć zaistnieje taka potrzeba.
7. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady i koszach ulicznych śniegu, lodu, gorącego popiołu
i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów
pochodzących z działalności gospodarczej.
§ 9. Pojemniki na odpady ustawione przy drogach publicznych, przystankach autobusowych, parkingach
oraz innych terenach użytku publicznego powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1) ustala się minimalną pojemność dla jednego kosza ulicznego 30 litrów;
2) kosze uliczne powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie
z nich przez wszystkich użytkowników w/w terenów;
3) kosze uliczne powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów
i pieszych oraz umożliwiających ich stałe opróżnianie przez podmiot uprawniony;
4) kosze uliczne powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszych i przebywania znacznej ilości osób;
5) kosze uliczne powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
§ 10. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy lecz powstają
odpady komunalne, a więc prowadzący wszelkiego rodzaju działalność gospodarczą, kierujący instytucjami
oświaty, zdrowia, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb
uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:
1) dla budynków mieszkalnych - 60 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 120 l na każdą
nieruchomość;
2) dla szkół i przedszkoli - 12 litrów na każdego ucznia i dziecko oraz 30 litrów na każdego pracownika;
3) dla lokali handlowych - 30 litrów na każdego pracującego, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów
na każdy lokal;
4) dla lokali gastronomicznych - 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż jeden pojemnik
120 litrów na każdy lokal;
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i przemysłowych, pomieszczeń biurowych i socjalnych
- 30 litrów na osobę, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 litrów na każdy lokal;
6) dla internatów, pensjonatów - 40 litrów na jedno łóżko;
7) dla cmentarzy - nie mniej niż 0,5 litra na jedno miejsce grzebalne, a w okresie świąt nie mniej niż 15 litrów
na jedno miejsce grzebalne.
Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11.1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:
1) dla odpadów selektywnie zebranych w zakresie metalu, tworzyw sztucznych i opakowań
wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
2) dla odpadów z papieru - nie rzadziej niż raz w kwartale;
3) dla odpadów szklanych - nie rzadziej niż raz w kwartale;
4) dla odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - nie rzadziej niż raz w miesiącu;
5) odpady biodegradowalne, w tym zielone, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOKu),
zgodnie z jego regulaminem w miarę potrzeb; (z posesji - w sezonie letnim tj. od 1 kwietnia do 31 października
- dwa razy w miesiącu; w sezonie zimowym od 1 listopada do 31 marca - jeden raz w miesiącu);
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6) dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon,
przeterminowanych leków, chemikali, - w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz w roku.
2. Ustala się minimalną częstotliwość wywozu odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych nie rzadziej
niż raz w tygodniu.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia pojemników do gromadzenia
odpadów i wysypywania się ich na ziemię powodując zanieczyszczenia środowiska.
4. Odpady komunalne ze strażnic straży pożarnej oraz świetlic wiejskich powinny być usuwane nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące.
5. Odpady komunalne z cmentarzy powinny być usuwane nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
6. Opróżnianie z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji
eksploatacji.
7. Firma wywozowa odbierająca odpady od właścicieli nieruchomości, w uzgodnieniu z gminą, określi
szczegółowy harmonogram odbioru z uwzględnieniem częstotliwości określonej w ust. 1.
8. Odpady komunalne z terenów publicznych muszą być usuwane okresowo z częstotliwością zapewniającą
utrzymanie należytego porządku wokół pojemników lecz nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu.
9. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości przez podmiot uprawniony z częstotliwością
i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych. Nieczystości ciekłe odebrane z terenu nieruchomości
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Rudniki na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych powinny być przekazane do stacji zlewnej oczyszczalni ścieków.
10. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników przydomowych oczyszczalni
ścieków powinna być zgodna z wytycznymi wynikającymi z instrukcji eksploatacji urządzenia.
11. Lokalizacja zbiornika bezodpływowego na terenie nieruchomości powinna zapewniać bezpośredni dojazd do
niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego realizującego usługę wywozu nieczystości ciekłych.
Rozdział 5
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 12. Należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych;
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony
środowiska;
3) zwiększenia ilości zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniach
odpadów komunalnych;
4) zmniejszenia ilości bioodpadów unieszkodliwianych przez składowanie;
5) zmniejszenia masy odpadów składowanych.
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
§ 13.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe obowiązane są do podejmowania wszelkich środków
i działań zapobiegających zagrożeniu lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w szczególności psy, zobowiązane są zabezpieczyć
nieruchomość, na terenie której przebywa pies w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa poza jej obręb.
Nieruchomość należy oznaczyć w widocznym miejscu tabliczką ostrzegawczą z informacją, że na terenie
nieruchomości znajduje się pies.
3. Wyprowadzanie psów odbywać się może wyłącznie na smyczy, a w przypadku ras uznawanych
za agresywne dodatkowo w kagańcu.
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4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do natychmiastowego usunięcia zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także
nieruchomościach innych właścicieli.
Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 14. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod
warunkiem przestrzegania niżej wymienionych zasad:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą zwierząt, odpadów i nieczystości może
odbywać się tylko w sposób zgodny z prawem i nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości
oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
2) nie powodować przez prowadzącego hodowlę wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub
nieruchomościach przyległych uciążliwości, takich jak nadmierny hałas, odór itp.;
3) zwierzęta gospodarskie będą hodowane na ogrodzonej części nieruchomości. Nieruchomość ta powinna
być zabezpieczona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez zwierzęta.
§ 15.1. Padłe zwierzęta należy niezwłocznie przekazać firmie świadczącej usługi w zakresie zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego.
2. Obowiązek określony w ust. 1 należy do właściciela padłego zwierzęcia lub właściciela nieruchomości,
na której znajduje się padłe zwierzę, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
Rozdział 8
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 16.1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą, urzędów, organów administracyjnych, zakładów opieki zdrowotnej
i opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówek
kulturalnooświatowych, są objęte obowiązkową deratyzacją.
2. Deratyzacja na terenach wymienionych w ust. 1 przeprowadzana jest dwa razy w roku w terminach:
1) od 15 marca - 15 kwietnia każdego roku;
2) od 15 października - 15 listopada każdego roku.

