
UCHWAŁA NR XIII/78/19 
RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010) Rada Gminy Szumowo, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Zambrowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XII/64/15 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo (Dz. Urz. Woj. 
Podlaskiego z 2019 r. poz. 2010).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.
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Załącznik do uchwały Nr XIII/78/19 

Rady Gminy Szumowo 

z dnia 15 listopada 2019 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZUMOWO

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo, zwany dalej „Regulaminem”, 
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szumowo.

§ 2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na 
terenie Gminy Szumowo.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Szumowo;
2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach;

3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady stałe i płynne powstające w gospodarstwach 
domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych;

4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, oraz inne podmioty 
władające nieruchomością zamieszkałą bądź niezamieszkałą;

5) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to jedną osobę lub więcej osób razem zamieszkujących 
i wspólnie się utrzymujących;

6) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady komunalne, które ulegają rozkładowi 
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

7) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje 
rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego;

8) odpadach niesegregowanych (zmieszanych) - rozumie się przez to odpady komunalne nie poddane 
selektywnemu zbieraniu;

9) odpadach segregowanych - rozumie się przez to selektywnie gromadzone komunalne odpady obejmujące 
co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania 
wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji;

10) Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - należy przez to rozumieć Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Szumowie, ul. Przemysłowa 5, 18-305 Szumowo (PSZOK) według 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

11) bioodpadach - należy przez to rozumieć ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 
spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomi, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek 
handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do 
obrotu żywność;

12) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki bytowe gromadzone przejściowo w zbiornikach 
bezodpływowych;

13) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem 
w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego 
towarzysza;
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14) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta w rozumieniu przepisów o organizacji 
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;

15) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje 
stale lub czasowo;

16) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozminięć nieruchomości, na której nie zamieszkują 
mieszkańcy, dotyczy to obiektów użyteczności publicznej: szkoły przedszkola, urzędy, bibliotekę itp. 
a także obiektów produkcji usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, pensjonaty - agroturystyka itp. oraz 
domy letniskowe.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE

NIERUCHOMOŚCI
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania biota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w następujący sposób:

a) nadmiar błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego bezpośrednio do 
nieruchomości należy usuwać na bieżąco na krawędzi chodnika od strony jezdni, w sposób nie powodujący 
zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,

b) inne zanieczyszczenia (np. liście, gałęzie, trawę) zalegające chodnik należy usuwać sukcesywnie, aby 
utrzymać czystość i zapobiec nieprzewidzianym wypadkom.

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod następującym warunkiem:

a) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości,

b) mycia przy użyciu środków ulegających biodegradacji,

c) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji lub zbiornika bezodpływowego.

3. Naprawy samochodów poza warsztatami naprawczymi są dozwolone na terenie nieruchomości pod 
warunkiem że:
a) nie będą powodowały uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;

b) nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska tj. emisji hałasu, spalin i wycieku oleju, a powstające 
odpady będą usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3.

UTRZYMANIE W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM I PORZĄDKOWYM MIEJSC
GROMADZENIA ODPADÓW

§ 5. Właściciele i zarządcy nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:

1) utrzymywanie wstanie technicznym (zamknięte pokrywy) uniemożliwiającym wydostanie się odpadów 
pod wpływem wiatru lub innych czynników zewnętrznych oraz dostaniem się do środka owadów i gryzoni;

2) obowiązek utrzymywania wszelkiego rodzaju pojemników na odpady oraz koszy ulicznych 
w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję.

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 ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH, WARUNKÓW ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ 
UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYMI

TECHNICZNYM
§6. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

między innymi poprzez wyposażenie jej w urządzenia do zbierania odpadów o odpowiedniej pojemności 
(pojemniki, worki, kontenery) spełniające obowiązujące normy:
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1) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności 1201, 2401, 4001, 660 1, 1100 1, 
7000 1;

2) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 1, 240 1, 400 1, 660 1, 1100 1;

3) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 1 z folii LDPE.

2. Odpady komunalne wytwarzane na terenie nieruchomości należy gromadzić w pojemnikach metalowych 
lub wykonanych z tworzywa sztucznego na kółkach, posiadających pokrywy - na odpady niesegregowane 
(zmieszane) lub segregowane, bądź workach szczelnie zamkniętych o odpowiednim kolorze i oznaczeniu 
w przypadku selektywnej zbiórki odpadów.

§7.1. Określa się minimalną ilość i pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
niesegregowanych (zmieszanych) z terenu nieruchomości:

1) w zabudowie jednorodzinnej - jeden pojemnik na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemności:

a) gospodarstwo od 1 do 4 osób - pojemnik o pojemności 120 1,

b) gospodarstwo 5 i więcej osób - dwa pojemniki o pojemności 120 1 lub jeden pojemnik o pojemności 
240 1;

2) w zabudowie nielokalowej - kontenery od 1100 1 do 7000 1;
3) nieruchomości niezamieszkałe - pojemniki i kontenery od 120 1 do 7000 1.

2. W okresach o zwiększonej ilości wytwarzanych odpadów tj. w okresie letnim właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych mają możliwość zamiany pojemnika na większą pojemność, lub dodatkowo zwiększyć ilość 
pojemników, wraz ze zmianą deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

3. Odpady komunalne zbierane selektywne, należy gromadzić w następujący sposób:

1) odpady opakowaniowe stanowiące surowce wtóre muszą być sortowane i gromadzone w oddzielnych 
pojemnikach lub workach szczelnie zamkniętych w których nie mogą znajdować się inne rodzaje odpadów 
i wystawione przed posesję w godzinach i terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów;

2) surowce wtórne muszą być pozbawione resztek zawartości oraz części z innych materiałów, np. butelki 
i słoiki typu twist - bez nakrętek;

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone mogą być kompostowane z przeznaczeniem na 
własny użytek, z uwagi na teren wiejski gminy w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia 
i negatywnego oddziaływania na środowisko.

4) pojemniki lub worki na odpady selektywnie zbierane winny być używane w określonych kolorach:

a) niebieski - z napisem „PAPIER” i przeznaczeniem na papier i makulaturę,

b) żółty - z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe oraz metale,

c) zielony - z napisem „SZKŁO” na szkło opakowaniowe,
d) brązowy - z napisem „BIO ” przeznaczeniem na bioodpady;

e) czarny (lub szary) - z przeznaczeniem na popiół.
4. W zabudowie jednorodzinnej oraz letniskowej (nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno- 

wypoczynkowe) do selektywnej zbiórki odpadów mogą być stosowane worki foliowe LDPE w kolorach 
określonych w ust. 3, które zapewnia podmiot odbierający.

§ 8. 1. Nieruchomości, na których prowadzona jest działalność handlowo-usługowa, gastronomiczna oraz 
obiekty użyteczności publicznej (szkoła, instytucje, cmentarz komunalny i parafialny itp.) muszą być 
wyposażone w pojemniki o pojemności od 240 1 do 1100 1, lub kontenery, w zależności od potrzeb przy 
uwzględnieniu częstotliwości odbioru.

2. Przed wejściem do różnego rodzaju lokali (sklepy spożywcze, bary itp.) należy ustawić kosze 
o pojemności 60 1 opróżniane przez właściciela nieruchomości 2-3 razy w tygodniu.

§ 9. Na drogach publicznych, przystankach autobusowych, placach, parku odpady komunalne należy 
gromadzić w koszach ulicznych o minimalnej pojemności 60 1.
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§ 10. Zabrania się;

1) wrzucania do pojemników i worków na odpady komunalne substancji palnych, żrących, toksycznych, 
gorącego popiołu, żużlu, śniegu, lodu oraz wlewania substancji ciekłych;

2) umieszczania w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych innych odpadów, takich 
jak odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, które 
należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

3) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie 
z pojemnika.

Rozdział 5.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

§11.1. Odbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości odbywać się będzie zgodnie 
z opracowanym przez podmiot odbierający odpady i uzgodnionym z urzędem, harmonogramem dostarczonym 
do właścicieli nieruchomości.

2. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości powinna zapobiegać przepełnianiu 
pojemników oraz zapewnić utrzymanie czystości i porządku wokół nich.

3. W celu ułatwienia odbioru odpadów komunalnych właściciele nieruchomości umieszczają pojemniki 
i worki wypełnione odpadami przy drodze dojazdowej do nieruchomości.

§ 12. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wynosi:

1) dla odbioru odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz bioodpadów:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie (w okresie od 1 października do 
30 marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc);

b) dla zabudowy wielolokalowej - co najmniej jeden raz w tygodniu(w okresie od 1 października do 
30 marca nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie);

c) dla obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na 
dwa tygodnie, z pozostałych nieruchomości niezabudowanych- co najmniej jeden raz na dwa tygodnie 
(w okresie od 1 października do 30 marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc),

d) z koszy ulicznych - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie,

e) z cmentarzy - co najmniej jeden raz w miesiącu lecz nie dopuszczając do przepełniania się pojemników 
na odpady;

2) dla odbioru odpadów segregowanych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu,

b) dla zabudowy wielolokalowej - co najmniej jeden raz na dwa tygodnie (w okresie od 1 października do 
30 marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc),

c) dla obiektów użyteczności publicznej oraz punktów handlowych i usługowych - co najmniej jeden raz na 
dwa tygodnie (w okresie od 1 października do 30 marca nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc), 
z pozostałych nieruchomości niezabudowanych - co najmniej raz w miesiącu;

3) W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek 
niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, jeżeli występuje 
taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).

§ 13. 1. W zabudowie jednorodzinnej bioodpady oraz inne odpady ulegające biodegradacji można poddać 
procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu pod warunkiem, że 
nie będzie to powodować uciążliwości dla sąsiadów.

2. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny należy przekazać do specjalistycznych punktów lub do punktu 
selektywnego zbierania odpadów.
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3. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznakowanych pojemnikach umieszczonych 
w przychodniach, aptekach lub w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w roku, w terminach ustalonych 
z przedsiębiorcą bądź też można je przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady niebezpieczne wygenerowane z odpadów komunalnych oraz zużyte baterie i akumulatory, 
przeterminowane leki i chemikalia, 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, tekstylia i odzież, opony itp. 
winny być zbierane do odpowiednich opakowań, pojemników zabezpieczających ludzi i środowisko przed ich 
oddziaływaniem i dostarczone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu.

6. Odpady budowlane powstałe w wyniku remontu, modernizacji i rozbiórki obiektów należy gromadzić 
w specjalnym kontenerze dostarczonym przez punkt uprawniony, na zamówienie i koszt właściciela 
nieruchomości.

§ 14. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego (place zabaw, parki, boiska itp.) w okresie sezonu letniego winno odbywać się z pojemników 
w cyklu tygodniowym.

§15. 1. Nieczystości ciekłe z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (plaże itp.) w przypadku 
toalet przenośnych winny być odbierane z częstotliwością zapobiegającą ich zapełnianiu w okresie nie rzadziej 
niż dwa razy w miesiącu.

2. Opróżnienie zbiornika toalety będzie odbywało się każdorazowo wraz z myciem toalety wewnątrz i na 
zewnątrz, zalaniem płynu ekologicznego.

3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba), zobowiązani są do 
zawarcia umowy na opróżnianie szamb i transport nieczystości ciekłych z przedsiębiorcą posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych.

4. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia się do kanalizacji, są zobowiązani 
do opróżniania zbiorników bezodpływowych przez przedsiębiorcę określonego w ust. 3 według potrzeb, aby 
nie dopuścić do przepełnienia - w zależności od ilości osób zamieszkujących i korzystających zwody - co 
najmniej dwa razy w roku.

5. Właściciele nieruchomości, które są wyposażone w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są 
do wywozu osadu ściekowego - dwa razy w roku, bądź zgodnie z potrzebą i instrukcją obsługi urządzenia.

6. Zabrania się wylewania nieczystości ciekłych na teren własnej posesji jak i na pobliskie tereny, w tym 
również tereny użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek oraz zbiorników 
wodnych.

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

§16.1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione do 
odbioru odpadów z terenu gminy, w pierwszej kolejności podlegać będą unieszkodliwianiu w instalacjach 
regionalnych bądź zastępczych, przekazywane innym podmiotom do odzysku lub recyklingu, a na końcu na 
odpowiednie składowisko odpadów komunalnych.

2. Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia selektywnego odbierania odpadów komunalnych w taki 
sposób, aby ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczania 
ilości kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 
zielonych (np. z ogrodów i parków).

3. Wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych oraz osiągnięcie odpowiednich 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizowane będzie poprzez selektywne ich 
zbieranie i odbiór przez przedsiębiorców oraz w dalszej kolejności właściwe postępowanie z nimi.
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4. Ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. 
z ogrodów i parków) kierowanych na składowiska powinno być osiągnięte na terenie Gminy poprzez ich 
indywidualne zagospodarowanie w przydomowych kompostownikach lub ich selektywne zbieranie 
i odbieranie.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

§ 17. 1. Właściciele i opiekunowie utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

1) zachowania środków ostrożności i stałego nadzoru zwierzęcia;

2) w przypadku posesji, na której pies jest utrzymywany, jest obowiązany ogrodzić tę posesję lub jej część 
w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia poza ogrodzenie;

3) zapewnić ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku poprzez niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń (odchodów) 
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach terenach zielonych.
2. Psy powinny być wyprowadzone na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni 

nadzór nad zwierzęciem.

3. Zwalnianie psa ze smyczy jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem oraz gdy właściciel lub opiekun 
ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek zapewnić odpowiednie warunki 
bezpieczeństwa i higieny, aby zapobiec roznoszeniu chorób zakaźnych.

Rozdział 8.
WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 
UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH

NIERUCHOMOŚCIACH
§19.1. Właściciele nieruchomości utrzymujących zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych 

z produkcji rolnej są zobowiązani do:
1) zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie tej 

nieruchomości;

2) utrzymywania pomieszczeń do chowu zwierząt gospodarskich w odpowiednim stanie techniczno- 
sanitarnym;

3) usuwania na bieżąco odchodów zwierząt gospodarskich znajdujących się poza nieruchomością;

4) nie zanieczyszczania posesji, ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierząt, przeznaczoną dla 
zwierząt karmą lub ściółką, odpadami i innymi nieczystościami.

2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie może 
zanieczyszczać środowiska, powodować zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych i uciążliwości 
współużytkownikom nieruchomości oraz użytkownikom nieruchomości sąsiednich.

§ 20. Na pozostałych 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 1994 r. Prawo budowlane;

2) przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

3) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;

4) ograniczenie wszelkiej uciążliwości hodowli, w tym emisji będących jej skutkiem do obszaru 
nieruchomości, na której jest prowadzona.
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Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ

PRZEPROWADZENIA
§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

2) obiekty użyteczności publicznej;

3) nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich;
4) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub składowania produktów 

rolno-spożywczych.

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:

1) deratyzację wiosenną, w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 marca;

2) deratyzację jesienną, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października;

3) dodatkowo niezwłocznie w każdym przypadku masowego pojawienia się gryzoni.
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