RADA MIEJSKA
Konstanc in -Jezlo rn

UCHWAŁA NR 3831y1132/2013
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna”

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
1. Przyjmuje „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna”
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

()

Id: CFBC5237-8EEF-4EAO-872B-B 11 71F7049A2. Uchwalony

Strona 1

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 383/V1132/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Konstancin-Jeziorna”

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) rada gminy jest zobowiązana dostosować regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” w terminie 6 miesięcy od dnia
uchwalenia tego planu. Dnia 22 października 2012 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął
Uchwałę nr 2 11/12 w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza
na lata 2012-2017 oraz uchwałę nr 212/12 w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023.
W związku z powyższym, podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską Konstancin-Jeziorna
stanowi realizację obowiązku prawnego.

„—.

J

Realizując powyższą delegację ustawową ustalono zasady selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, uwzględniając wymagania wynikające z przepisów prawa, w szczególności wymagania
wynikające z art. 3 ust. 2 pkt 5) u.c.p.g.: „Gminy (..) ustanawiąją selektywne zbieranie odpadów
komunalnych obejmujące co najmniej następujące akcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa
sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji
„.

Zaproponowany w regulaminie system selektywnego zbierania odpadów komunalnych powinien
pozwolić Gminie Konstancin-Jeziorna na osiągnięcie do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości co
najmniej 50% wagowo oraz poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami irmych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej
70% wagowo.
Przedłożony projekt regulaminu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Piasecznie.
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Załącznik
do Uchwał)” Nr 383/VI/32/2013
Rady Miej skiej Konstancin-Jeziorna
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna
Rozdzial I
Postanowienia ogólne

Przedmiot regulaminu

(J

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Konstancin-Jezioma wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).

Rozdzial II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
Obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek systematycznie pozbywać się odpadów
komunalnych poprzez ich zbieranie i przekazywanie podmiotowi odbierającemu odpady.
2. Sposób zbierania i przekazywania odpadów powinien gwarantować zachowanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości.

*3

Zasady zbierania odpadów komunalnych

1. Selektywne zbieranie odpadów dotyczy w szczególności następujących fakcji odpadów
komunalnych:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) odzież i tekstylia,
6) opakowania ze szkła,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) odpady ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji oraz odpady
zielone,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) przeterminowane leki,
12) zużyte opony,
13) odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych
wykonywanych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie
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których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie w rozumieniu
przepisów Prawa budowlaiiego,
14) inne odpady, w szczególności: farby, kleje, rozpuszczalniki, zużyte oleje odpadowe,
żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po
tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym
termometry rtęciowe).
2. Selektywne zbieranie odpadów odbywa się:
1) na terenie nieruchomości, w podziale na:
a) odpady oznaczone jako „segregowane suche” łącznie frakcje wyszczególnione w ust.
1 pkt. 1-5,
b) odpady oznaczone jako „szkło opakowaniowe” frakcja określona w ust. 1 pkt 6,
c) odpady oznaczone jako „bioodpady” frakcja określona w ust. 1 pkt 9,
2) w punktach selektywnego zbierania odpadów rozdzielnie w podziale na wszystkie frakcje
wyszczególnione w ust. 1.
-

-

-

3. Odpady niesegregowane oraz pozostałe po segregacji zbierane
„odpady zmieszane”.

są oddzielnie i oznaczane jako

C
Wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości

1. Zebrane selektywnie frakcje odpadów komunalnych powinny być wolne od zanieczyszczeń.
2. Odpady oznaczone jako „segregowane suche” nie mogą być zanieczyszczone resztkami
żywności, tłuszczami, olejami, farbami oraz nie mogą zawierać mokrego papieru i mokrej
tektury.

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego

1. Błoto, śnieg i lód z części nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników
położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, z wyłączeniem chodników, na których
dopuszczono platny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, należy uprzątnąć
niezwłocznie po ich wystąpieniu, natomiast inne zanieczyszczenia w miarę potrzeby.
-

2. Błoto, śnieg i lód należy gromadzić w miejscach nie powodujących zakłóceń w ruchu pieszych
i pojazdów.

Wymagania w zakresie mycia i napraw pojazdów samochodowych poza myjniami
i warsztatami naprawczymi

1. Zabrania

się mycia oraz naprawiania pojazdów samochodowych na terenach publicznych.

2. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami pod warunkiem, że odbywać
się będzie wyłącznie na utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki będą
odprowadzone do kanalizacji lub gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, zgodnie
z odrębnymi przepisami.

3. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi w granicach
nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia powietrza, wód i gleby
oraz nie będzie źródłem innych uciążliwości dla mieszkańców.
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Rozdział III
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym

Wymagania ogólne dotyczące rodzaju pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów

1. Poj enmiki do zbierania odpadów powinny być zgodne z Polskimi Normami.
2. Należy stosować pojemniki o pojemnościach: 0,12 m
, 0,24 m
3
, 1,1 m
3
3 oraz kontenery
o pojerrmości nie niniejszej niż 3,5 m
.
3
3. Kolor i oznaczenie pojemników powinno spełniać następujące wymagania:
1) pojemniki do zbierania odpadów segregowanych suchych kolor żółty lub widoczny napis
„segregowane suche”;
2) pojemniki przeznaczone do selektywnego zbierania szkła opakowaniowego kolor zielony
lub widoczny napis „szkło opakowaniowe”;
3) pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów zmieszanych kolor czarny bądź szary lub
widoczny napis „odpady zmieszane”;
-

-

-

4. Kosze uliczne powinny mieć pojemność nie niniejszą niż 0,01 m
3 a ich konstrukcja powinna
uniemożliwiać wydostawanie się z nich odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych
czynników zewnętrznych.

Wymagania ogólne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów

1.

2.

Należy stosować worki o pojemności nie mniejszej niż 60 litrów, wykonane z folii o grubości
zapewniającej odporność na rozerwanie z uwzględnieniem charakteru segregowanych
odpadów.
Kolor i oznaczenie worków powinno spełniać następujące wymagania:
1) odpady „segregowane suche” kolor żółty i widoczny napis „segregowane suche”;
2) „szkło opakowaniowe” kolor zielony i widoczny napis „szkło opakowaniowe”;
3) „bioodpady” kolor brązowy i widoczny napis „bioodpady”;
4) „odpady zmieszane” kolor czarny lub szary i widoczny napis „odpady zmieszane”.
-

-

Q

-

Szczególowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi

1.
2.
3.

4.

Do zbierania odpadów zmieszanych należy stosować pojemniki o pojemności 0,12 m
3 lub
0,24 m
, spełniające wymagania określone w 7 ust. 1 i 3.
3
Do zbierania odpadów segregowanych suchych, szkła opakowaniowego oraz bioodpadów
należy stosować worki, spełniające wymagania określone w 8.
Pojemność i ilość pojemników do zbierania odpadów zmieszanych z nieruchomości powinna
pozwalać na zbieranie całego strumienia tych odpadów, z uwzględnieniem minimalnej
częstotliwości odbioru, określonej w 15 ust. 2.
Worki, o których mowa w
wyjątkowych.

8 ust. 2 pkt 4 mogą być stosowane doraźnie, w sytuacjach

Id: CFBC5237-8EEF-4EAO-872B-Bl 171F7049A2. Uchwalony

Strona 4

5.

Pojemność i ilość worków do selektywnej zbiórki odpadów, o których mowa w ust. 2, powinna
pozwalać na zbieranie w całości określonego strumienia odpadów, z uwzględnieniem
minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w 15 ust. 2.

* 10
Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zabudowanych budynkami wielolokalowymi
Do zbierania odpadów zmieszanych, odpadów segregowanych suchych i szkła opakowaniowego
należy stosować pojemniki, o pojemności nie mniejszej niż 1,1 m
, spełniające wymagania
3
określone w 7 ust. 1 3.
-

O

(

*11
Szczegółowe wymagania w zakresie rodzaju i minimalnej pojemności pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

1.

Do zbierania odpadów zmieszanych, należy stosować pojemniki spełniające wymagania
określone w 7 w ilości dostosowanej do potrzeb danej nieruchomości, z uwzględnieniem
charakteru prowadzonej działalności oraz poniższych wytycznych:
2) dla obiektów biurowych i zakładów usługowych: 10 litrów pojemności pojemnika na
jednego pracownika tygodniowo, nie mniej jednak niż jeden pojemnik 0,12 m
;
3
3) dla obiektów gastronomicznych: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na jedno
miejsce w restauracji lub stołówce;
4) dla obiektów hotelowych i innych obiektów zbiorowego zakwaterowania: 20 litrów pojemności
pojemnika tygodniowo na jedno łóżko;
5) dla szkół, przedszkoli, żłobków i placówek o podobnym charakterze (w tym zakładów opieki
zdrowotnej i przychodni): 3 litry pojemności pojemnika tygodniowo na każde dziecko (ucznia)
lub pacjenta;
6) dla obiektów handlowych w szczególności sklepów, supermarketów, hipermarketów, galerii
handlowych: 50 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na każde 10 m
2 powierzchni
handlowej;
7) dla szpitali i domów pomocy społecznej: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na jedno
łóżko;
8) dla targowisk: 0,5 litra pojemności pojemnika tygodniowo na 1 m
2 powierzchni targowiska;
9) dla ogródków działkowych: 20 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na każdą działkę
w okresie od 1 marca do 31 października i 5 litrów pojemności ojemnika poza tym okresem;
10) dla domków letniskowych nie mniej niż jeden pojemnik 0,12 m
11) dla cmentarzy: 15 litrów pojemności pojemnika tygodniowo na 100 m
2 powierzchni cmentarza.
2. Do zbierania odpadów posegregowanych pojemność i ilość pojemników dla danej
nieruchomości powinna zapewnić zbieranie w całości każdego strumienia odpadów
z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w 15 ust. 2 pkt 3.

* 12
Warunki utrzymania pojemników oraz miejsc przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
1.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek dbać o czystość i porządek miejsca, w którym
znajdują się pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych.
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2.

Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być myte, w miarę
potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.

3.

Do zbierania odpadów mogą być używane wyłącznie nieuszkodzone pojemniki i worki.
Pojemniki i worki powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym działaniem czynników
zewnętrznych, w szczególności: wiatru, śniegu i deszczu, poprzez ustawienie ich pod
zadaszeniem lub zamykanie pokrywami.

4.

13
Warunki rozmieszczania pojemników
1.

Pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się w miejscach łatwo
dostępnych, w szczególności dla podmiotów odbierających odpady.

2.

Dla sąsiadujących ze sobą nieruchomości z budynkami wielolokalowymi, na których nie ma
możliwości urządzenia odrębnych dla poszczególnych budynków miejsc do ustawienia
niezbędnej ilości pojemników, dopuszcza się urządzenie wspólnego dla kilku nieruchomości
miejsca z pojemnikami na odpady, pod warunkiem, że ilość i wielkość pojemników zapewni
zbieranie całości odpadów z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru, określonej w
15.

3.

Pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się na twardej i równej
powierzchni, zabezpieczonej przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych, w
taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby.

4.

Kosze uliczne rozmieszcza się w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego w szczególności
na przystankach komunikacyjnych, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.

Q

Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
14
Obowiązki właścicieli nieruchomości, w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych

(

1.

Dla nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi, w terminach odbioru
poszczególnych strumieni odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek
zapewnić podmiotowi odbierającemu odpady swobodny dojazd do miejsc lokalizacji
pojemników na odpady, umożliwiając opróżnienie pojemników bez narażania na szkodę ludzi
bądź mienia.

2.

Dla nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, w terminach odbioru poszczególnych
strumieni odpadów właściciele nieruchomości mają obowiązek wystawić pojemniki przed
wejście na teren nieruchomości, lub w inny sposób umożliwić swobodny dostęp i opróżnienie
pojemników, podmiotowi odbierającemu odpady.

3.

Odpady wielkogabarytowe odbierane z nieruchomości przez podmioty odbierające odpady
komunalne mogą być wystawione wyłącznie w wyznaczonym terminie ich odbioru, w sposób
umożliwiający swobodny dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne.
15
Minimalne wymagane częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych

1.

Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych powinna być dostosowana do charakteru
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nieruchomości, w szczególności potrzeb mieszkańców, użytkowania terenu lub prowadzonej
działalności z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w ustępie 2.
Ustala się następujące minimalne częstotliwości odbioru odpadów komunalnych:
1) z terenu nieruchomości w zabudowie j ediiorodzinriej:
a) dla odpadów segregowanych suchych raz w miesiącu,
b) dla szkła opakowaniowego raz w miesiącu,
c) dla odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku,
d) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku,
e) dla bioodpadów w okresie od kwietnia do listopada raz na 2 tygodnie,
f) dla odpadów zmieszanych raz na 2 tygodnie;
2) z terenu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
a) dla odpadów segregowanych suchych nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) dla szkła opakowaniowego nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
c) dla odpadów wielkogabarytowych dwa razy w roku,
d) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dwa razy w roku,
e) dla odpadów zmieszanych nie rzadziej niż raz w tygodniu;
3) z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) dla odpadów segregowanych suchych nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) dla szkła opakowaniowego nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
c) dla bioodpadów w okresie od kwietnia do listopada nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) dla odpadów zmieszanych nie rzadziej niż raz w tygodniu.
3. Ustala się następujące minimalne częstotliwości odbioru odpadów z koszy ulicznych:
1) w okresie od 1 kwietnia do 30 września nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
2) w okresie od I października do 3lmarca nie rzadziej niż raz w tygodniu.
4. Odpady, o których mowa w 3 ust. 1 pkt 10-14, powstałe na nieruchomościach zamieszkałych,
właściciele nieruchomości dostarczają systematycznie do gminnego punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
2.

-

-
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-

-

-
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5. Odpady, o których mowa w
3 ust. 1 pkt 10-14, powstałe na nieruchomościach
niezamieszkałych, właściciele nieruchomości są mają obowiązek pozbywać się systematycznie.
16
Wymagania w zakresie częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych

Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych, mają
obowiązek pozbywania się nieczystości z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do
przepełnienia się zbiorników, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
17
Przetwarzanie odpadów komunalnych w regionalnych instalacjach do przetwarzania
odpadów komunalnych

1.

W zakresie gospodarki odpadami gmina Konstancin-Jeziorna została włączona do Regionu
Warszawskiego, zwanego dalej „Regionem”.

2.

Odpady zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych
należy zagospodarowywać w pierwszej kolejności w regionalnych instalacjach do
przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku, gdy znajdujące się na terenie Regionu
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regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych nie mają wolnych mocy
przerobowych, odpady komunalne z gminy Konstancin-Jeziorna należy kierować, zgodnie
z zasadą bliskości, do instalacji zastępczych, wyznaczonych dla Regionu i zlokalizowanych na
jego terenie. Jedynie w przypadku braku wolnych mocy przerobowych instalacji regionalnych
i zastępczych, położonych w granicach Regionu, odpady z gminy Konstancin-Jeziorna mogą
zostać przekazane do zagospodarowania w instalacjach zastępczych dla Regionu,
zlokalizowanych poza jego granicami.
3.

Kolejność kierowania strumienia odpadów może ulec tymczasowej zmianie tylko w sytuacji
awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych lub innej sytuacji
uniemożliwiającej przyjęcie odpadów. W takim przypadku, odpady zostają przekazane do
instalacji wskazanej jako zastępcza na wypadek awarii.

4.

Selektywnie zebrane odpady komunalne kierowane są do instalacji odzysku.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku

Ci

18
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi

1.
2.
3.

Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad nimi.
Utrzymujący zwierzęta domowe mają obowiązek zachowania środków ostrożności
zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także innych zwierząt.
Na terenach publicznych psy powinny być wyprowadzane na smyczy, a zwierzęta mogące
stanowić zagrożenie dla otoczenia, również w kagańcach i pod opieką osób, które zapewnią
sprawowanie nad zwierzętami kontroli.
19
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

Osoby przebywające ze zwierzętami domowymi na terenach publicznych mają obowiązek
bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z miejsc publicznych.
2.

Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, w koszach ulicznych lub
pojemnikach na „odpady zmieszane”.

3.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2 nie dotyczy właścicieli psów asystujących oraz służb
korzystających z psów, w trakcie wykonywania zadai służbowych.
Rozdział VII
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach
20
Wymagania dotyczące utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wylączonych
z produkcji rolniczej
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1.

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na obszarze miasta oraz na terenie
nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.

2.

Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie
zwierząt gospodarskich przy równoczesnym spełnieniu następujących warunków:
1) utrzymujący zwierzęta dysponuje budynkiem gospodarskim przeznaczonym do
utrzymywania zwierząt gospodarskich;
2) ewentualne uciążliwości dla środowiska ograniczają się do granic nieruchomości, na której
zwierzęta są utrzymywane i do której utrzymujący zwierzęta ma tytuł prawny.
Dopuszcza się hodowlę pszczół w ulach na terenach wyłączonych z produkcji rolnej pod
warunkiem, że ule są ustawione w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości,
do której hodujący pszczoły ma tytuł prawny.

3.

Rozdział VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

O

2l

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają tereny zabudowane:
1) budynkami wielolokalowymi,
2) obiektami oświaty, lecznictwa i opieki zdrowotnej, opiekuńczo-wychowawczymi,
zamieszkania zbiorowego oraz zbiorowego żywienia,
3) obiektami wykorzystywanymi do sprzedaży, przetwórstwa lub przechowywania produktów
rolno-spożywczych,
4) obiektami wykorzystywanymi do gospodarki odpadami.
2. Ustala się następujące terminy deratyzacji:
1) w okresie wiosennym od 1 do 30 kwietnia,
2) w okresie jesiennym od 1 do 30 listopada.
3. W przypadku wystąpienia gryzoni deratyzację należy wykonać niezwłocznie.

C
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