
 

 

UCHWAŁA NR XXIX / 146 / 2020 

RADY GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki 

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu, Rada Gminy Szczytniki uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytniki stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytniki. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/124/2016 Rady Gminy Szczytniki z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Szczytniki oraz uchwała nr XXXV/191/2017 

Rady Gminy Szczytniki z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/124/2016 Rady Gminy 

Szczytniki z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy 

Szczytnik. 

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

w życie z dniem 01 stycznia 2021 r. 

   
Przewodniczacy Rady 

(-) Bogdan Augustyniak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 1 grudnia 2020 r.

Poz. 9020



Załącznik do uchwały Nr XXIX / 146 / 2020 

Rady Gminy Szczytniki 

z dnia 20 listopada 2020 r. 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1. selektywnej zbiórce odpadów u źródła – należy przez to rozumieć selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych w miejscu ich powstania; 

2. podmiocie odbierającym odpady komunalne – należy przez to rozumieć podmiot prowadzący działalność 

w tym zakresie, wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Szczytniki; 

3. podmiocie opróżniającym zbiorniki bezodpływowe i transportującym nieczystości ciekłe – należy przez 

to rozumieć podmiot prowadzący działalność w tym zakresie posiadający wymagane zezwolenie; 

4. właścicielach zwierząt domowych – należy przez to rozumieć także ich posiadaczy; 

5. punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć miejsce 

zlokalizowane w miejscowości Popów (na terenie oczyszczalni ścieków), do którego właściciele nieruchomości 

położonych na terenie gminy Szczytniki samodzielnie dostarczają odpady komunalne zebrane w sposób 

selektywny; 

6. regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Szczytniki. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie  selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 4. 1. Selektywną zbiórkę odpadów prowadzi się w pojemnikach lub workach: 

1) koloru niebieskiego – na papier -  oznaczony napisem „Papier”; 

2) koloru żółtego – na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe -  oznaczony 

napisem „Metale, tworzywa sztuczne”; 

3) koloru zielonego – na szkło -  oznaczony napisem „Szkło”; 

4) koloru brązowego – z przeznaczeniem na bioodpady - oznaczony napisem „Bio”; 

5) pojemniki o max. pojemności 120 l z przeznaczeniem na popiół. 

2. Pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów winny być oznakowane logo podmiotu odbierającego 

odpady komunalne oraz jaki rodzaj odpadu należy gromadzić. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, na których 

powstają odpady komunalne zobowiązani są do selektywnego zbierania u źródła i przekazywania do odbioru na 

zasadach określonych Regulaminem następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1)  papier, 

2)  metale, 

3)  tworzywa sztuczne, 

4)  odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
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5)  szkło, 

6)  bioodpady, 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości uznaje się za spełniony, 

gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach/workach i oddaje uprawnionemu 

podmiotowi komunalnemu, co najmniej frakcje odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 1 – 6 z zastrzeżeniem 

§ 12 ust. 2. 

3. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów: 

1) do pojemników lub worków koloru niebieskiego – na papier należy wrzucać: 

a) opakowania z papieru, karton, tekturę, katalogi, ulotki, prospekty, foldery 

b) gazety i czasopisma,  

c) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, 

d) zeszyty i książki, 

e) torebki i worki papierowe, 

2) do pojemników lub worków koloru żółtego – na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

należy wrzucać: 

a) stal, żeliwo oraz metale ,kolorowe, 

b) aluminiowe puszki po napojach i sokach, 

c) puszki po konserwach, 

d) folię aluminiową, 

e) kapsle, zakrętki od słoików, 

f) zgniecione butelki po napojach, 

g) nakrętki, 

h) plastikowe opakowania po produktach spożywczych, 

i) opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą materiałów 

opakowaniowych jak kartony po mleku, sokach, 

j) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do 

zębów), 

k) plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 

3) do pojemników lub worków koloru zielonego – na szkło należy wrzucać: 

a) butelki i słoiki po napojach i żywności, 

b) szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców 

4) do pojemników lub worków koloru brązowego  – na bioodpady należy wrzucać: 

a) odpadki warzywne i owocowe ( w tym obierki itp.), 

b) rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów, 

c) skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty, 

d) trociny i korę drzew, 

e) resztki żywności pochodzenia roślinnego, 

f) odpady spożywcze pochodzenia roślinnego, 

g) opakowania biodegradowalne. 

5) do pojemników na popiół należy wrzucać popiół i żużel z palenisk domowych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 9020



Rozdział 3. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

§ 5. 1 Ustala się następujące frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych, których można 

pozbywać się dostarczając je we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

zlokalizowanego w miejscowości Popów (na terenie oczyszczalni ścieków): 

1) papier – bez ograniczeń, 

2) metale – bez ograniczeń, 

3) tworzywa sztuczne – bez ograniczeń, 

4) szkło – bez ograniczeń, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe – bez ograniczeń, 

6) bioodpady – bez ograniczeń, 

7) zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczeń, 

9) odpady niebezpieczne – bez ograniczeń, 

10) przeterminowane leki i chemikalia – bez ograniczeń, 

11) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

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

krwi, w szczególności igieł i strzykawek – bez ograniczeń, 

12) zużyte opony – 4 szt. na nieruchomość / rok (w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami 

wielolokalowymi 4 szt. na mieszkanie), 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe- bez ograniczeń, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe – 100 kg na rok (w przypadku nieruchomości zabudowanych 

budynkami wielolokalowymi 100 kg na mieszkanie), 

15) odpady z tekstyliów i odzieży, 

16) popiół i żużel z palenisk domowych – bez ograniczeń. 

Rozdział 4. 

Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służącej do użytku publicznego w sposób: 

1) niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszych oraz pojazdów, 

2) niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi i zwierząt. 

2. Zabrania się zgarniania nieczystości, o których mowa w  § 6 pkt 1 na jezdnię. 

3. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je 

uprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię. 

Rozdział 5. 

Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 

i warsztatami naprawczymi 

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem, że będzie się 

odbywać na utwardzonej części nieruchomości przy pomocy środków ulegających biodegradacji, w sposób 

uniemożliwiający, przedostanie się powstających w wyniku tych czynności ścieków do gruntu i zbiorników 

wodnych. Powstające ścieki powinny zostać odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 

w zbiornikach bezodpływowych. 
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2. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych na terenach służących do użytku publicznego. 

3. Dozwolona jest naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeśli: 

1) przeprowadzana jest na utwardzonym podłożu, 

2) nie spowoduje zanieczyszczeń zbiorników wodnych i ziemi, 

3) odpady powstające w trakcie naprawy, będą gromadzone w przeznaczonych do tego pojemnikach. 

Rozdział 6. 

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 

na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i worków, utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. 1. Pojemniki w których zbierane będą odpady komunalne winny spełniać wymagania obowiązujących 

polskich norm. 

2. Za prawidłowe użytkowanie pojemnika odpowiada Właściciel nieruchomości, z wyłączeniem momentu 

odbioru odpadów komunalnych przez podmiot odbierający odpady komunalne. W dniu odbioru odpadów, 

w przypadku braku dostępu do pojemników właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić pojemniki 

przed nieruchomość, na podjazd, chodnik lub ulicę/drogę. 

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, parkach, placach, 

skwerach, przystankach autobusowych odpady komunalne powinny być zbierane w koszach ulicznych, oraz 

powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

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

wszystkich użytkowników ww. terenów, 

2) powinny być ustawione w miejscach niepowodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz 

umożliwiających ich stałe  opróżnianie przez podmiot uprawniony, 

3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu 

pieszych i przebywania znacznej ilości osób, 

4) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów. 

4. Minimalna pojemność koszy ulicznych przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych wynosi 30l. 

5. Przedsiębiorcy prowadzący działalność handlową, gastronomiczną są zobowiązani do ustawienia przy 

obiektach, w których prowadzona jest ta działalność koszy ulicznych i zapewnienia odbioru z nich zebranych 

odpadów. 

6. Przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ilości 30 l w ciągu tygodnia - jako ilość 

podstawową na jednego mieszkańca Gminy Szczytniki, 

2) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 2l na każdego pracownika oraz 0,5l 

na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego; 

b) dla szkół wszelkiego typu - 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika; 

c) dla żłobków i przedszkoli - 2 l na każde dziecko i pracownika; 

d) dla lokali handlowych - 30 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 l na lokal; 

e) dla punktów handlowych poza lokalem - 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l na każdy punkt; 

f) dla lokali gastronomicznych -10 l na jedno miejsce konsumpcyjne; 

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

i socjalnych – pojemnik o pojemności co najmniej 240 l na każdych 10 pracowników; 
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h) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych – 10 l. na jedno miejsce noclegowe; 

i) dla zakładów opieki zdrowotnej – 3 l  na jednego pacjenta; 

j) dla cmentarzy - 2 l na każde miejsce pochówku. 

7. Minimalna objętość pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi: 

1) 80 litrów dla 1 osoby i  rodziny 2-osobowej, 

2) 120 litrów dla rodziny 3 i 4-osobowej, 

3) 240 litrów dla rodziny 5 do 9-osobowej, 

4) 1100 1 - dla zabudowy wielorodzinnej (wielolokalowej). 

8. Do gromadzenia odpadów selektywnie zebranych dla nieruchomości, na których powstają odpady 

komunalne stosuje się worki o pojemności nie mniejszej niż 120 l lub pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 

120 l, natomiast dla nieruchomości wielorodzinnych do gromadzenia selektywnych odpadów stosuje się  

pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 480 l. 

9. Do zbierania selektywnych odpadów stosuje się pojemniki lub worki o budowie zapewniającej ochronę 

przed wpływem odpadów atmosferycznych i rozwiewaniem. 

10. Minimalna objętość pojemników do zbierania (niesegregowanych) zmieszanych odpadów komunalnych 

i pojemników/worków do selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomościach, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wynosi co najmniej 120l, natomiast dla cmentarzy co najmniej 

1 pojemnik o pojemności co najmniej 1 100 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

Rozdział 7. 

Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 9. 1. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, 

w szczególności poprzez: 

1) umieszczanie odpadów wyłącznie w pojemnikach i workach do tego przeznaczonych i niedopuszczenie do 

wysypywania się odpadów z tych pojemników i worków; 

2) w przypadku zbierania odpadów w workach, zawiązywania worków lub zabezpieczanie w inny sposób 

znajdujących się w nich odpadów przed wypadaniem w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów; 

3) zabezpieczenie zgromadzonych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem do 

nich zwierząt poprzez zamykanie klap pojemników, a w przypadku bioodpadów i papieru, w tym tektury 

umieszczanie ich w miarę możliwości w zadaszonym miejscu gromadzenia odpadów; 

4) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami 

i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów; 

5) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków, wód 

opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu. 

Rozdział 8. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 10. 1 Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, a nie są objęci systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Szczytniki zobowiązani są do podpisania umowy na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne, 

wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Szczytniki oraz zobowiązani 

są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki w wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju wytwarzanych 

odpadów. 

2. Powstające na nieruchomości inne odpady niż komunalne należy zbierać oddzielnie i należy nimi 

gospodarować zgodnie  z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

§ 11. Określa się szczegółowy sposób pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości: 
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1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru 

udostępnić pojemniki podmiotowi odpowiedzialnemu za ich odbieranie. Właściciele nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne mają obowiązek pozbywać się niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz 

na dwa tygodnie, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca co najmniej jeden raz w miesiącu. 

Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi zobowiązane są pozbywać się niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych w okresie od 1 kwietnia do 31 października z częstotliwością 

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca, co najmniej dwa razy 

w miesiącu. 

2. bioodpady należy zbierać w pojemnikach/workach, a w terminach odbioru udostępniać pojemniki/worki 

podmiotowi odpowiadającemu za ich odbieranie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi mają obowiązek pozbywać się bioodpadów w okresie od 1 kwietnia do 

31 października z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od 

1 listopada do 31 marca co najmniej jeden raz w miesiącu. Nieruchomości zabudowane budynkami 

wielolokalowymi zobowiązane są pozbywać się bioodpadów w okresie od 1 kwietnia do 31 październik  

z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, natomiast w okresie od 1 listopada do 31 marca, co 

najmniej dwa razy w miesiącu. 

3. odpady selektywnie zebrane o których mowa w § 4 ust. 1 pkt  1 – 5 należy zbierać  

w pojemnikach/workach, a w terminach odbioru udostępniać pojemniki/worki podmiotowi odpowiadającemu 

za ich odbieranie. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

i budynkami wielolokalowymi oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne mają obowiązek pozbywać się selektywnie zebranych odpadów komunalnych z częstotliwością 

nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

4. popiół i żużel z palenisk domowych - w okresie od  października do maja z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy będą odbierane jeden raz w miesiącu. 

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

publicznego – kosze uliczne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

§ 12. 1. Dopuszcza się kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach 

przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w sposób 

nie powodujący uciążliwości dla otoczenia. 

2. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi korzystający 

z kompostowników przydomowych zwolnieni są z obowiązku posiadania pojemnika/worków na bioodpady. 

3. Nieczystości ciekłe winny być usuwane z nieruchomości w terminach ustalonych przez właściciela 

nieruchomości z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie gminy Szczytniki z częstotliwością dostosowaną do ilości ścieków 

odprowadzanych do zbiornika bezodpływowego i jego pojemności, aby nie dochodziło do wypływu ścieków ze 

zbiornika do wód powierzchniowych lub do ziemi. 

4. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie 

zużycia wody, określonego na  podstawie wskazań wodomierza. 

5. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. 

Rozdział 9. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. 1 Właściciele nieruchomości powinni kierować się zasadami zmierzającymi do ograniczenia ilości 

i powstawania odpadów komunalnych poprzez: 

1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości, 

2) wielokrotne używanie produktów i opakowań, 

3) unikanie produktów nienadających się  do recyklingu, odzysku lub kompostowania, 
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4) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych, 

5) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie ich do pojemników na odzież, 

6) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym. 

2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do osiągnięcia określonych celów m. in.: 

1) zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów; 

2) zwiększenie udziałów odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, w tym 

tektury, a także odzysk energii z odpadów. 

Rozdział 10. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 14. 1.  Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych  zobowiązani są do zachowania środków 

ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Do obowiązków osób posiadających zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów: 

a) niepozostawienie psa bez dozoru; 

b) utrzymywanie kojców, ogrodzeń, w których przebywają psy, w stanie uniemożliwiającym wydostanie 

się ich na zewnątrz, 

2) w odniesieniu do pozostałych zwierząt domowych – zapewnienie stałego i skutecznego dozoru. 

Rozdział 11. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 15. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w studium uwarunkowań jako takie. 

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 

gospodarskich pod następującymi warunkami: 

a) Posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 471); 

b) Wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 

obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązani są: 

1) przestrzegać przepisów sanitarno - epidemiologicznych, 

2) zapewnić odpowiednie pomieszczenia w budynkach oraz właściwe warunki bytowania zwierząt oraz 

opiekę nad zwierzętami, zgodnie z normami dla danego gatunki, wieku i stanu fizjologicznego, 

3) do zapewnienia odpowiednich budowli i urządzeń do gromadzenia gnojówki, gnojowicy i obornika by 

nie powodowały zanieczyszczenia ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Rozdział 12. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz  terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 1. Deratyzacji podlegają obszary: 

1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej i ochrony zdrowia; 

2) zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego; 

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt; 

4) zabudowane obiektami wykorzystywanymi odpowiednio do przechowywania, składowania lub 

magazynowania produktów rolno-spożywczych; 
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5) będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania 

odpadami, 

6) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielolokalowej. 

2. Deratyzację na terenie obszarów wymienionych w ust. 1 przeprowadza się w okresie od 1 listopada do 

1 grudnia każdego roku. 
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