
UCHWAŁA NR XXXVII/256/13 

RADY GMINY BISKUPICE 

z dnia 6 marca 2013 roku 

 

w sprawie Regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie  

gminy Biskupice 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 4 ust. 1 i 2 ustawy                

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., 

poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada 

Gminy Biskupice uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice. 

 

§ 3 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UCHWAŁA NR XXXVIII/267/13 
RADY GMINY BISKUPICE 

z dnia 26 marca 2013 
 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Biskupice Nr XXXVII/256/13 z dnia 6 marca 
2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Biskupice 
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz  art. 4 ust. 1 i 2 ustawy                

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., 

poz. 391 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada 

Gminy Biskupice uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice stanowiącym 

załącznik do uchwały Nr XXXVII/256/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 6 marca 2013 r. w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Biskupice wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) w § 3  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„ 4) odpady, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. f, należy dostarczyć  do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie;” ;  

2) skreśla się § 4; 

3) w § 5 skreśla się pkt 5; 

4) w § 13 w ust.1 w pkt 1 lit e otrzymuje brzmienie: 

 „e) odpady budowlano – rozbiórkowe będzie można przywieźć do punktu selektywnej 

  zbiórki odpadów w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, 

  wyznaczanym co najmniej raz w roku;”. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice. 

 

§ 3 

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

Województwa Małopolskiego. 

                         
 



                                                                                                   Załącznik do uchwały Nr XXXVII/256/13  
   Rady Gminy Biskupice  

                                                                                                        z dnia  6 marca 2013r. 
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ROZDZIAŁ 1 
Postanowienia ogólne 

§ 1 
1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku     
w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391) określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, 
zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-  rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także 
odpadów zielonych; 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego; 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 
utrzymania 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; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie-  należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391); 

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych przez 
podmiot, o którym mowa w pkt 4, uwzględniający zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Biskupice dotyczące minimalnej częstotliwości odbioru odpadów, zależny od rodzaju 
odpadów i podany do publicznej wiadomości; 

3) podmiocie uprawnionym-  należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność                    
w zakresie wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna 
jednostka, która nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności 
regulowanej podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,                
w sytuacji, gdy gmina nie podjęła uchwały, o której mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, wpisany do rejestru 
działalności regulowanej zgodnie z zapisami art. 9c ustawy;  

4) przedsi ębiorcy-  rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru 
działalności regulowanej (art. 9c ustawy), który zgodnie z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy, na mocy 
wygranego przetargu podpisał z Gminą umowę na odbiór lub odbiór  i zagospodarowanie odpadów;  

5) regulaminie – rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Biskupice”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROZDZIAŁ 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie nieruchomo ści 

§ 3 
Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 
1) właściciele nieruchomości są zobowiązani wyposażyć nieruchomość w urządzenia do gromadzenia 
odpadów komunalnych oraz do utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym; 
2) selektywne zbieranie następujących rodzajów odpadów: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt b- k, 

b) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

c) zużytych baterii i akumulatorów,  

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

f) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

g) zużytych opon, 

h) odpadów ulegających biodegradacji, 

i) papieru i tektury, 

j) tworzywa sztucznego i metalu, 

k) szkła 

i przekazywanie tych odpadów podmiotom określonym w § 2 pkt 3 i 4, zgodnie z harmonogramem,                    
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie lub określony w umowie, w przypadku właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych; 
3) odpady zebrane selektywnie, określone w pkt 2, właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują 
przedsiębiorcy w terminach przewidzianych harmonogramem, oddają do punktów zobowiązanych do ich 
odbioru lub dostarczają do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów; 
4) odpady, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. f, należy dostarczyć  do punktu selektywnej zbiórki odpadów w 
wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie; 
5) utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów jest obowiązkiem gminy Biskupice, wynikającym z art. 3 
ust. 2 pkt 6 ustawy, natomiast szczegółowy zakres świadczenia usług przez ten punkt i miejsce jego 
utworzenia zostaną określone odrębnie. 

§ 4 
Skreślono. 

§ 5 
1) Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż dróg publicznych obowiązani są do usuwania śniegu, 
lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodników niezwłocznie po opadach, przy czym za taki chodnik 
uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości. 
2) Uprzątnięte z chodnika błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć 
służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;  
3) Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 należy realizować w sposób możliwie jak najmniej zakłócający 
ruch pieszych i pojazdów. 
4) W przypadku oblodzenia części nieruchomości służącej do użytku publicznego należy posypać ją 
piaskiem w celu zlikwidowania śliskości. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie 
po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 
5) Skreślono. 
 
 

§ 6 
Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji  lub 
zbiornika bezodpływowego, 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy 
użyciu środków ulegających biodegradacji. 

§ 7 
Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie pod 
warunkiem: 



1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych, 

2) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 
nieruchomości. 

 
 
 

ROZDZIAŁ 3 
Rodzaje i minimalna pojemno ść pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów kom unalnych 
na terenie nieruchomo ści oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszcze nia tych pojemników         

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, p orządkowym i technicznym 
§ 8 

Określa się rodzaje i minimalną pojemność urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych. 
1. Urządzenia służące do gromadzenia odpadów muszą spełniać wymagania określone odrębnymi 
przepisami prawa. 
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w urządzenia do gromadzenia 
odpadów komunalnych i oznaczyć je zgodnie z numeracją budynków. 
3. Na terenach nieruchomości przewiduje się następujące rodzaje urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych: 

1) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności od 120 do 1100 litrów; 

2) worki o pojemności 120 litrów na odpady zbierane w sposób selektywny tj. papier i tekturę, 
tworzywa sztuczne i metal, szkło i odpady ulegające biodegradacji, o następujących 
ujednoliconych kolorach: 

a) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę, 

b) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metal, 

c) biały z przeznaczeniem na szkło, 

d) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji. 

3) kontenery o pojemności od 1 500 do 20 000 litrów. 

4. Pojemność urządzeń do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych ustala właściciel nieruchomości 
w oparciu o przyjęte miesięczne wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl 
odbioru: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych- 24 litry na każdą osobę zamieszkującą nieruchomość, 

2) dla obiektów użyteczności publicznej, minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do 
zbierania odpadów wynosi: 

a) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry na każdego ucznia i pracownika, 

b) dla żłobków i przedszkoli – 3 litry na każde dziecko i pracownika, 

c) dla lokali handlowych – 50 litrów na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik 120 litrów na lokal, 

d) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 litrów na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 
jeden pojemnik 120 litrów na każdy punkt, 

e) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, 

f) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 litrów,  

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych - pojemnik 120 litrów na każdych 10 pracowników, 

h) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 20 litrów na jedno łóżko, 

i) dla ogródków działkowych 120 litrów na każdą działkę. 

3) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest 
również ustawienie dodatkowo na zewnątrz poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na 
odpady o minimalnej pojemności 120 litrów. 

5. Normy, o których mowa w ust. 4 nie obejmują innych odpadów niż komunalne wytwarzane przez 
podmioty prowadzące działalność gospodarczą. 



 
§ 9 

1. Ustala się standardy utrzymania pojemników i miejsc zbierania oraz gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez podmiot określony w § 2 pkt 3 lub 4 w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                   
i technicznym: 
1) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej 
jak i wewnątrz; 
2) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy; 
3) urządzenia do gromadzenia odpadów powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu 
widocznym, na wyrównanej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota; 
4) właściciel nieruchomości ma obowiązek dezynfekowania pojemników na odpady, przynajmniej jeden raz 
na 6 miesięcy; 
5) obowiązuje wrzucanie do określonych rodzajów urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych, wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych. 

§ 10 
Określa się rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego takich jak chodniki, przystanki komunikacji publicznej: 

1) kosze uliczne o pojemności od 10 do 70 litrów, 
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to                          
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

§ 11 
1. Nie należy gromadzić w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 
żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, leków, olejów, farb, rozpuszczalników, 
lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli komunalne pochodzących                  
z działalności gospodarczej. 
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej                   
i nieopakowaniowej nie należy wrzucać: 

a) kalki technicznej, 

b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem, 

c) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów. 

3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie należy wrzucać: 
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki), 

b) luster, 

c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

e) szyb samochodowych. 

4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych i metalu nie należy 
wrzucać: 

a) opakowań po medykamentach,  

b) mokrych folii, 

c) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, 

d) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, 

e) metali łączonych z innymi materiałami, np. z gumą, drewnem czy szkłem, 

f) sprzętu AGD. 

5. Do przydomowych kompostowników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji nie należy wrzucać odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone,                     
z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów. 
 

ROZDZIAŁ 4 
Sposób i cz ęstotliwo ść pozbywania si ę odpadów komunalnych i nieczysto ści ciekłych z terenu 

nieruchomo ści oraz z terenów przeznaczonych do u żytku publicznego 
§ 12 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  



2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w urządzeniach do gromadzenia odpadów, a następnie odebranie ich przez podmioty,                
o których mowa w § 2 pkt 3 i 4.  
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd i identyfikację 
nieruchomości na której odpady zostały wytworzone. 

§ 13 
1. Ustala się, częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych: 

1) dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 

a) odpady zmieszane- nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

b) odpady zbierane selektywnie tj. papier i tektura, tworzywa sztuczne i metal, szkło, odpady 
ulegające biodegradacji- nie rzadziej niż raz w miesiącu, każda z wymienionych frakcji osobno. 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny- dwa razy do roku z terenu nieruchomości, dodatkowo 
będzie go można przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

d) meble i odpady wielkogabarytowe- dwa razy do roku z terenu nieruchomości, dodatkowo będzie 
można je przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

e) odpady budowlano – rozbiórkowe będzie można przywieźć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
w wyznaczonym i podanym do publicznej wiadomości terminie, wyznaczanym co najmniej raz w 
roku; 

f) tekstylia i odzież będą odbierane przez przedsiębiorcę prowadzącego zbiórkę odzieży używanej, 
dodatkowo w miarę potrzeb będzie można przywieźć je do punktu selektywnej zbiórki odpadów, 

g) baterie – będzie można w miarę potrzeby dostarczyć do specjalnych pojemników znajdujących się 
w Urzędzie Gminy Biskupice oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

2) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zgodnie z zapisami umowy zawartej z podmiotem 
uprawnionym, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

3) dla obiektów użyteczności publicznej zgodnie z zapisami umowy zawartej z podmiotem 
uprawnionym, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

§ 14 
Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; 
2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji; 
3) częstotliwość opróżniania z osadu zbiorników bezodpływowych (szamb) określa § 15; 
4) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport osadów ściekowych, aby nie zagrażały 
one bezpieczeństwu ruchu drogowego; 
5)opróżnianie zbiorników bezodpływowych nastąpi po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości                     
w terminie określonym w umowie, o której mowa w pkt. 1. 

§ 15 
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości  i porządku na nieruchomości. 
2. Właściciele nieruchomości są obowiązani do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości, co najmniej raz na 6 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1. 
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy lub oczyszczalnia przydomowa muszą być zlokalizowane w sposób 
umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia.  
4. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników 
bezodpływowych, w których gromadzone są nieczystości płynne pochodzenia bytowego. 
 

ROZDZIAŁ 5 
Inne wymagania wynikaj ące z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16 
Celem osiągnięcia wymagań określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami gmina Biskupice 
wprowadza następujące kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych: 
1) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami, 
2) kontrolowanie stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, 
3) wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów, 
4) bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów. 



 
§ 17 

Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów powinni w miarę 
możliwości: 
1) unikać kupowania produktów jednorazowego użytku, 
2) opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed wrzuceniem do 
pojemników na odpady, 
3) przeznaczone do selektywnego zbierania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, 
umyć przed złożeniem do urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, 
4) do codziennych zakupów używać toreb wielokrotnego użytku, 
5) kupować akumulatorki zamiast baterii jednorazowego użytku, 
6) ograniczać drukowanie dokumentów poprzez stosowanie elektronicznego obiegu dokumentów, 
7) odpady ulegające biodegradacji składować na przydomowych kompostownikach.   

 
 
 

ROZDZIAŁ 6 
Obowi ązki osób utrzymuj ących zwierz ęta domowe, maj ących na celu ochron ę przed zagro żeniem 

lub uci ążliwo ścią dla ludzi 
§ 18 

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 19 

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) w odniesieniu do psów - poza granicami nieruchomości każdego psa prowadzić na uwięzi, a psa rasy 

uznawanej za agresywną lub psa w inny sposób zagrażającego otoczeniu w nałożonym kagańcu,  

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a) stały i skuteczny dozór, 

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 
przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., zakaz ten nie dotyczy psów 
przewodników, 

c) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych,             
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy 
ono psów ras uznanych za agresywne, 

d) usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe                         
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 
miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie 
przez psa. 

ROZDZIAŁ 7 
Wymagania utrzymywania zwierz ąt gospodarskich na terenach wył ączonych z produkcji rolniczej 

§ 20 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 
następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną 
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla. 

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 1 zobowiązani są:  

1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych,  

2) gromadzić i usuwać wytworzone podczas prowadzenia hodowli nieczystości stałe i ciekłe, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, nie powodując przy tym zanieczyszczenia wód powierzchniowych i 
podziemnych. 

3) składować obornik w odległości co najmniej 10m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na 
terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości, 



4) pszczoły trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10m od granicy nieruchomości          
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich.  

 

 

ROZDZIAŁ 8 

Obszary podlegaj ące obowi ązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzenia   

§ 21 

Na obszarze gminy obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości, w których znajdują się obiekty: 
gastronomiczne, handlu artykułami spożywczymi oraz w których prowadzona jest hodowla zwierząt 
gospodarskich, w terminach: 
1) wiosennym- od 1 kwietnia do 30 kwietnia, 
2) jesiennym, od 1 października do 31 października. 
 
 
 


