
 

 

UCHWAŁA NR XI/111/2019 

RADY GMINY KRZYKOSY 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). oraz art. 4  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)., po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wielkopolskiej, uchwala się, co następuje: 

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

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzykosy. 

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXVI/181/2013 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2013 r., 

poz. 1738). 

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

w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Krzysztof Jankowiak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 grudnia 2019 r.

Poz. 10115



Załącznik do uchwały Nr XI/111/2019 

Rady Gminy Krzykosy 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy 

 

 

 

 

 

 

Krzykosy,  listopad 2019 r. 
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Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne. 

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy, zwany dalej 

„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy. 

2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości w rozumieniu art.2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). 

na terenie Gminy Krzykosy. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub przyjmowania przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 

zapewnienia przyjmowania ich w inny sposób 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych i umieszczania poszczególnych odpadów komunalnych w pojemnikach i workach, według ich 

przeznaczenia, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu. Obowiązek  selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych obejmuje następujące rodzaje odpadów: 

1) papier; 

2) szkło: bezbarwne i kolorowe; 

3) metale 

4) tworzywa sztuczne 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) zużyte baterie i akumulatory; 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

10) zużyte opony; 

11) przeterminowane leki i chemikalia; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

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

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

krwi, w szczególności igły i strzykawki; 

14) tekstylia i odzież. 

2. Pozostałe odpady to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

3. Odpady, o których mowa w ust.1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić z chwila 

ich powstawania, uprzednio poddając je segregacji. 

4. Odpady, określone w ust. 1, odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami 

odpadów zbieranych selektywnie. 

5. Odpady, o których mowa w ust.1 punkt 1-6 należy zbierać i przekazywać podmiotowi odbierającemu 

odpady z częstotliwością określoną w rozdziale 5. 

6. Odpady, o których mowa w punktach 7-14 należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, a jeśli Punkt taki jeszcze nie powstał dopuszcza się ich odbieranie poprzez mobilny 

punkt odbioru odpadów problemowych (poza punktem 12-14). 
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7. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą prowadzić 

kompostownie bioodpadów we własnym zakresie i na własne potrzeby, w sposób nie powodujący uciążliwości 

dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

8. Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych 

pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek. 

Rozdział 3. 

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

publicznego. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami samochodowymi. 

§ 3. Obowiązek właścicieli nieruchomości uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części 

nieruchomości służących do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż nieruchomości winien 

być realizowany poprzez: 

1) zamiatanie, zbieranie, zmywanie, itp.; 

2) odgarnięcie śniegu i błota pośniegowego w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu; 

3) usuwanie śliskości z zachowaniem wymagań określonych w przepisach dotyczących rodzajów i warunków 

stosowania środków, które mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach; 

4) uprzątnięcie z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości niezwłocznie po ustaniu 

przyczyn jego stosowania. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 

1) użycia środków ulegających biodegradacji, 

2) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego, 

3) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego. 

§ 5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych. 

Rozdział 4. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

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

na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków i utrzymania  

ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim 

stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wyposażenia nieruchomości  w pojemniki do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów dostarczane są przez podmiot odbierający odpady z terenu 

Gminy Krzykosy 

3. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy: 

1) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami; 

2) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami; 

3) pojemnik 1100 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z dwoma kółkami; 

4) pojemnik 2200 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do załadunku; 

5) pojemnik 5000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do załadunku; 

6) pojemnik 7000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do załadunku; 

7) pojemnik 10000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty, przystosowany do załadunku; 

8) kosze uliczne o pojemności 10 do 60 l; 

9) worki o pojemności od 60 l do 120 l. 
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Wyżej wymienione pojemniki winny być przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy 

specjalistyczne 

§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej 

pojemności, uwzględniając średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych przez 

mieszkańców: 

1) dla budynków mieszkalnych 30 l na mieszkańca, jednak nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdą  

nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l; 

2) dla szkół wszelkiego typu – 5 l na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m
2
 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na lokal; 

5) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 

120 l na każdy punkt; 

6) dla lokali gastronomicznych – 20 l na miejsce konsumpcyjne; 

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

i socjalnych pojemnik 20 l do 10 pracowników, a na każde kolejne 10 jeden więcej; 

8) dla hoteli, pensjonatów itp. – 20 l na jedno łóżko; 

9) dla cmentarzy – 2000 l na 0,5 ha powierzchni cmentarza 

10) dla pozostałych niewymienionych podmiotów – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności min. 120 l 

11) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady. 

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych 

kolorach: 

1) papier – koloru niebieskiego z napisem „PAPIER” 

2) metale i tworzywa sztuczne – koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” 

3) szkło bezbarwne – koloru białego z napisem „SZKŁO BEZBARWNE” 

4) szkło kolorowe – koloru zielonego z napisem „SZKŁO KOLOROWE” 

5) dopuszcza się używania jednego worka „ SZKŁO”– zielonego do zbiórki szkła białego i kolorowego 

6) bioodpady – koloru brązowego z napisem „BIOODPADY” 

§ 8. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego: 

1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej oraz terenach sportowo-rekreacyjnych kosze uliczne 

o pojemności od 10 l do 60 l, 

2) przed sklepami – zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw 

sztucznych, metali, papieru i tektury oraz odpadów wielomateriałowych o pojemności do 240 l, 

oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki. 

§ 9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym 

i technicznym przez: 

1) zapewnienie poddawania pojemników kompleksowemu myciu i dezynsekcji na bieżąco w przypadku takiej 

potrzeby, 

2) konserwację oraz ich naprawę w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze 

użytkowanie, 
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3) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego uniemożliwiającego odbiór pojemników poprzez system 

załadowczy, pojemniki nie dostosowane nie będą odbierane. 

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyznaczenia miejsca gromadzenia odpadów 

i zapewnienia ich w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym w taki sposób żeby odpady 

nie znajdowały się poza pojemnikami i workami, w których powinny być umieszczane. W przypadku 

pojawienia się gryzoni przeprowadzić deratyzację tych miejsc poza terminami określonymi w regulaminie. 

§ 11. 1. Ustala się zasady rozmieszczenia pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) Pojemniki i worki należy umieszczać, w miejscach gromadzenia odpadów, odpowiadającym przepisom 

prawa budowlanego w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień w przestrzeni wspólnego użytku. 

2) Pojemniki i worki powinny być wystawiane do miejsc umożliwiających łatwy odbiór odpadów przez 

przedsiębiorcę. 

Rozdział 5. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 12. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się drogi publiczne, parki oraz przystanki 

komunikacji miejskiej oraz inne tereny lub obiekty służące do użytku publicznego, mają obowiązek: 

1) ustawienia na tych terenach lub na tych obiektach pojemników na odpady; 

2) ich opróżniania co najmniej raz na dwa tygodnie. 

§ 13. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe mają obowiązek zapewnienia 

wystarczającej – w stosunku do osób w niej uczestniczących – liczby pojemników lub kontenerów na odpady, 

a także niezwłocznego oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy. 

§ 14. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa 

w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są odpowiednio do: 

1) ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania 

z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych 

z prowadzoną działalnością handlową lub gastronomiczną, 

2) gromadzenia zużytych olejów jadalnych używanych w procesach technologicznych w szczelnych 

pojemnikach dostarczanych przez odbierających oleje, a ich wywóz udokumentować dowodem przekazania 

odpadów. 

§ 15. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości oraz 

zobowiązani są oddawać odpady w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów. 

2. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości określa poniższa tabela: 

Rodzaj odpadu 
Nieruchomości zamieszkałe 

w zabudowie jednorodzinnej 

Nieruchomości zamieszkałe 

w zabudowie wielorodzinnej 

Nieruchomości niezamieszkałe 

przez mieszkańców, na których 

powstają odpady komunalne 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

Raz na miesiąc (w okresie od 

listopada do marca) 

Raz na dwa tygodnie  

(w okresie od kwietnia do 

października) 

Raz na miesiąc (w okresie od 

listopada do marca) 

Raz na  tydzień (w okresie od 

kwietnia do października) 

Co najmniej raz na miesiąc  

(w okresie od listopada do marca) 

Co najmniej raz na  tydzień  

(w okresie od kwietnia do 

października) 

Papier i tektura Raz na miesiąc Raz na miesiąc Co najmniej raz na miesiąc 

Tworzywa sztuczne Raz na miesiąc Raz na miesiąc Co najmniej raz na miesiąc 

Szkło Raz na miesiąc Raz na miesiąc Co najmniej raz na miesiąc  

Odpady ulegające 

biodegradacji, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

bioodpadów 

Raz na miesiąc (w okresie od 

listopada do marca) 

Raz na dwa tygodnie  

(w okresie od kwietnia do 

października) 

Raz na miesiąc (w okresie od 

listopada do marca) 

Raz na  tydzień  

(w okresie od kwietnia do 

października) 

Co najmniej raz na miesiąc  

(w okresie od listopada do marca) 

Raz na  tydzień (w okresie od 

kwietnia do października) 
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§ 16. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się 

z terenu nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób przedstawiony poniżej: 

1) tworzywa sztuczne pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru 

odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. 

2) szkła pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. 

3) metale pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. 

4) papier pochodzący z gospodarstw domowych odbierany jest zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych. 

5) odpady  ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów pochodzących  

z gospodarstw domowych odbierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla 

nieruchomości zamieszkałych. 

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów 

komunalnych dla nieruchomości zamieszkałych, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji co 

najmniej dwa razy do roku. 

7) odpady wielkogabarytowe obierane są zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych dla 

nieruchomości zamieszkałych, przy czym ustala się częstotliwość zbiórki tej frakcji co najmniej dwa razy 

do roku. 

§ 17. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są 

zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności 

regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Wykaz 

przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy Krzykosy. 

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości, jednak 

nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

2. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych zgodnie 

z instrukcją eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata; 

3. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na 

terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do ograniczenia 

ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów; 

2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

3) korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania; 

4) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych; 

5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do 

pojemnika; 

6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież; 

7) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym; 

2. Prowadząc edukację ekologiczną należy dążyć do następujących celów: 

1) Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów; 
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2) Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru, a także 

odzysk energii z odpadów. 

Rozdział 7. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 20. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej 

opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę 

nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający 

samodzielne wydostanie się z niego. 

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób 

niestwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich  nieruchomościach. 

3. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego zwierze domowe może przebywać wyłącznie pod 

nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania pełnej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia. 

4. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego psy należy prowadzić na smyczy, zaś psy należące 

do ras uznawanych za agresywne należy prowadzić na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest 

dozwolone na trenie ogrodzonych wybiegów dla psów lub w miejscach mało uczęszczanych. W przypadku 

zwolnienia psa ze smyczy, pies powinien pozostać w kagańcu. 

5. Osoba, z którą przebywa zwierzą domowe w przestrzeni przeznaczonej do użytku publicznego 

zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę. Obowiązek 

ten nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów asystujących. 

6. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne, w tym agresywnego psa, zobowiązana jest wyposażyć 

nieruchomość, na której zwierzę jest utrzymywane, przy każdym wejściu na teren nieruchomości, w: 

1) urządzenie służące do przywołania właściciela nieruchomości; 

2) widoczną tabliczkę ostrzegawczą, z czytelną informacją o utrzymywaniu zwierzęcia agresywnego, w tym 

agresywnego psa na terenie nieruchomości. 

Rozdział 8. 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej można utrzymywać zwierzęta gospodarskie pod 

warunkiem, że: 

1) utrzymywanym zwierzętom zostaną zapewnione odpowiednie pomieszczenia gospodarskie spełniające 

wymogi  ustawy o ochronie zwierząt 

2) odpady zwierzęce gromadzone i usuwane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3) utrzymywanie nie spowoduje zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami 

powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt 

4) nieruchomość będzie zabezpieczona przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

5) odpady zwierzęce gromadzone i usuwane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na nieruchomościach przeznaczonych do użytku 

publicznego lub nieruchomościach, których część należy do użytku publicznego. 

Rozdział 9. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają 

1) obszary zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) obiekty użyteczności publicznej; 

3) obszary zabudowy zagrodowej. 

2. Deratyzacja powinna być przeprowadzona co najmniej raz w roku w okresie od 15 marca do 15 kwietnia. 
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