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UCHWAŁA NR XVI/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców
Na podstawie ust. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy, Rada Miejska w Sycowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Syców.
§ 3. Traci moc uchwała nr VII/45/2015 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r.,
poz. 2180).
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sycowie:
R. Dziergwa
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Załącznik do uchwały Nr XVI/129/2019
Rady Miejskiej w Sycowie
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Syców, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe wymagania i warunki utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych na terenie Miasta
i Gminy Syców;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6) wymagań odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania;
8) wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach
przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych
na terenie Miasta i Gminy Syców
§ 2. 1. Na terenie Miasta i Gminy Syców właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego
zbierania następujących odpadów komunalnych:
1) papier,
2) szkło,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) przeterminowane leki i chemikalia,
10) odpady niebezpieczne,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe,
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14) odpady tekstyliów i odzieży,
15) 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,
16) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (w tym popiołów) – frakcji występującej przy
prawidłowej selektywnej zbiórce tzw. odpadów resztkowych, pozostałości po segregacji lub odpadów
odebranych od właściciela nieruchomości w przypadku nieprawidłowej selekcji odpadów.
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 1-15 przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych.
3. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów komunalnych
przedsiębiorcy odbierającemu odpady odbywa się w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczonym
właścicielom nieruchomości.
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się na terenie własnej nieruchomości pod
warunkiem, że czynność ta zostanie dokonana w miejscach o utwardzonym podłożu i przy użyciu środków
ulegających biodegradacji, a powstające ścieki zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej lub szczelnego
zbiornika bezodpływowego.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady będą
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach lub ustawy o odpadach.
§ 4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników położonych wzdłuż ich nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie
ich w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz drogach publicznych przeznacza
się pojemniki, kontenery, worki, kosze na śmieci.
2. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) worki od 60 l do 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 120 l,
3) pojemniki o pojemności od 60 l do 1 100 l,
4) kontenery o pojemności od 3 500 l,
5) przydomowe kompostowniki.
3. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich
kolorach:
1) szkło – worki lub pojemniki koloru zielonego oznaczone napisem „Szkło”;
2) papier – worki lub pojemniki koloru niebieskiego oznaczone napisem „Papier”;
3) metale, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe – worki lub pojemniki koloru żółtego
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
4) odpady ulegające biodegradacji – worki lub pojemniki koloru brązowego oznaczone napisem „Bio”,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – pojemniki koloru czarnego lub ocynkowane oznaczone
napisem „Odpady zmieszane”.
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4. Wskazane w ust. 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm i współpracować z urządzeniem odbierającym.
5. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające
rodzaj gromadzonych odpadów.
6. Bioodpady mogą być kompostowane na terenach zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi w przydomowych kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia
i negatywnego oddziaływania na środowisko.
7. Przydomowe kompostowniki przeznaczone do gromadzenia bioodpadów musza zapewniać prawidłowy
proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku. Kompostowanie odpadów
winno następować w sposób niepowodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
§ 6. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniającej średnie wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych wytwarzanych przez
mieszkańców i w obiektach struktury społeczno-gospodarczej wynikające
z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami:
1) dla budynków mieszkalnych 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każda
nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60 l;
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
3) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na każdy punkt;
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 jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 120 l do 10 pracowników a na każde kolejne 10 o jeden więcej;
8) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.
§ 7. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy
dostosować do intensywności ruchu.
§ 8. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym:
1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym,
w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcje, co najmniej dwa razy w roku,
2) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania pojemników w odpowiednim stanie technicznym,
pojemniki nie powinny być uszkodzone lub pozbawione części np. pokrywy,
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania miejsc gromadzenia odpadów w odpowiednim
stanie sanitarnym i porządkowym.
§ 9. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym odbywa
się impreza w dwa pojemniki o pojemności 240 l na każde rozpoczęte 100 osób uczestniczących w imprezie
oraz w szalety przenośne w ilości jeden szalet na każde rozpoczęte 100 osób uczestniczących w imprezie jeżeli
czas jej trwania nie przekracza 8 godzin; jeśli jest on dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50% w stosunku
do podanych wyżej, na każde następne 8 godzin trwania imprezy

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

–5–

Poz. 244

§ 10. 1. Kontenery, pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy:
1) ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemnika oraz przedsiębiorcy
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na nieruchomość, do którego możliwy
jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z zastrzeżeniem pkt 2,
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dostępu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub drogę przed wejściem na teren
nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady,
3) ustawić pojemniki i worki tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez
zastawianie ciągów jezdnych oraz miejsc parkingowych,
4) w przypadku braku miejsca do ustawienie pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza
się ustawienie pojemników na terenie sąsiedniej nieruchomości, pod warunkiem posiadania tytułu
prawnego do dysponowania terenem na ten cel.
§ 11. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego
popiołu, żużlu, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych
aniżeli komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.
2. Do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie wolno
wrzucać:
1) kalki technicznej,
2) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu,
3) prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów;
3. Do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie wolno wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),
2) luster,
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
5) szyb samochodowych;
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali
i opakowań wielomateriałowych nie można wrzucać:
1) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,
2) opakowań i butelek po olejach, smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych,
4) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,
5) styropianu;
5. Do pojemników lub worków oraz przydomowych kompostowników przeznaczonych do selektywnej
zbiórki bioodpadów nie można wrzucać:
1) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone,
2) mięsa, kości i ości;
3) grubych gałęzi drzew i krzewów oraz ziemi i kamieni.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Usuwanie stałych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego winno
się odbywać według potrzeb z częstotliwością zapewniającą stałe utrzymanie czystości i porządku.
W szczególności częstotliwość ta powinna zapewnić nieprzepełnianie się pojemnika.
2. Ustala się następującą częstotliwość i sposób odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,
2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od kwietnia
do października nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,
3) dla selektywnie zbieranych odpadów:
a) szkła – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) papieru - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
d) bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej – o ile nie są kompostowane na własne potrzeby przez
właściciela nieruchomości – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
e) bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz
na tydzień, w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
4) odpady przeterminowanych leków dostarczyć do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach,
w urzędzie gminy lub do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
5) odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do specjalistycznych pojemników znajdujących
się w urzędzie gminy, w szkołach oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub
dostarczyć do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie
odrębnych przepisów,
6) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy przekazywać do punktów zbierania
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zlokalizowanych w obiektach handlowych
zobowiązanych do zbiórki tych odpadów na podstawie przepisów odrębnych, do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych lub przedsiębiorcom prowadzącym okresowe akcje zbierania tych
odpadów.
7) odpady środków chemicznych, farb i lakierów, przepracowanych olejów oraz opakowań po nich należy
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, za wyjątkiem przypadków określonych
w przepisach odrębnych,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy
dostęp podmiotowi odbierającemu odpady. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady
wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów
komunalnych w postaci wystawek w wyznaczonym terminie bądź w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych,
9) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej należy
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
10) tekstylia powinny być dostarczane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego
organu administracji, przyjmowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dostarczanych przez mieszkańców w ilości do 1 tony w roku na nieruchomość.
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3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość wystawić w formie „wystawki” takie odpady
jak zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, opony, meble i odpady wielkogabarytowe zorganizowane
przynajmniej dwa razy do roku, zgodnie z harmonogramem. Całorocznie w dni pracujące można dostarczyć
odpady we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego
w Sycowie przy ul. Wrocławskiej 8.
4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany PSZOK prowadzony jest w Sycowie przy ul.
Wrocławskiej 8. Pracownicy obsługujący PSZOK maja prawo odmówić przyjęcia odpadów wyżej
wymienionych, jeżeli ich ilość lub rodzaj wskazują na to, że nie powstały one w gospodarstwie domowym.
Dostarczone do PSZOK odpady podlegają ewidencji. Właściciele nieruchomości dostarczający odpady
komunalne do PSZOK są zobowiązania do;
1) wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady,
2) rozładowania odpadów i ich umieszczenia w przeznaczonych dla danego rodzaju odpadów pojemnikach,
lub innych miejscach wskazanych przez pracowników obsługi PSZOK.
3) w przypadku dostarczenia chemikaliów bez opakowania zawierającego opis pozwalający na identyfikacje
odpadu, wskazania charakterystyki dostarczonego odpadu,
4) natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa dostarczonych
odpadów, w przypadku odmowy ich przyjęcia.
§ 13. 1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa
się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego.
2. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący,
że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, który spowodowałby zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód
podziemnych.
7. W przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków usuwanie osadów
ściekowych winno odbywać się zgodnie z instrukcją eksploatacyjną oczyszczalni. Usuwanie tych osadów
powinno być dokonane przez uprawniony podmiot i odpowiednio udokumentowane.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 14. 1. Należy dążyć do;
1) ograniczania ilości wytwarzanych odpadów komunalnych,
2) zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru i tektury,
2. Gmina będzie prowadziła edukację ekologiczną promującą zapobieganie powstawania odpadów oraz
właściwe postepowanie z wytworzonymi odpadami.
3. Gmina będzie zachęcać do kompostowania zbieranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji.
Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie, np. przez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach z zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami psów i innych zwierząt domowych są zobowiązane
do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami oraz zabezpieczenia nieruchomości w taki sposób,
aby zapobiec możliwości wydostania się zwierząt domowych poza jej granice.
2. W miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku psy i inne zwierzęta domowe mogą przebywać
wyłącznie pod nadzorem osób, które są zdolne do sprawowania kontroli nad ich zachowaniem.
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3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do niezwłocznego usunięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę z terenów przeznaczonych do użytku wspólnego.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane trzymać je na terenie swojej
nieruchomości. Zabrania się uwalniania i wypuszczania zwierzęcia poza kontrolą właściciela na zewnątrz
nieruchomości.
5. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy
należy wyprowadzanie psa na smyczy, a psy należące do ras uznawanych za agresywne oraz psy, które
zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt należy prowadzić na smyczy i w kagańcu;
zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad nim.
Rozdział 7.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 16. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich
pod warunkiem, że wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 1 zobowiązani
są do składowania odpadów pochodzących z hodowli zwierząt w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
lub miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu w sposób niepowodujący zagrożenia dla środowiska
oraz uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości.
3. Trzymanie pszczół dopuszcza się w ulach ustawionych w odległości co najmniej 20 m od granicy
nieruchomości w taki sposób, aby nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 8.
Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów
jej przeprowadzania
§ 17. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi
lub składowania produktów rolno-spożywczych,

do

przetwórstwa,

przechowywania

3) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt,
4) zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być wykonywana co najmniej raz w roku w okresie
od marca do kwietnia oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

