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Załącznik do uchwały Nr XX/118/2020 
Rady Miejskiej w Maszewie 

z dnia 28 maja 2020 r.   
 
 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  
NA TERENIE GMINY MASZEWO 

 
 

Rozdział 1 
Postanowienia Ogólne 

 
§ 1. Regulamin, utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo, zwany 

dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Maszewo. 

 
Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości                         
i terenach użytku publicznego 

 
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na 

terenie nieruchomości poprzez: selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych z podziałem na następujące frakcje: 

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  
z tektury. Papier należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić 
łącznie w odrębnym worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem „Papier”; 

2) tworzywa sztuczne i metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 
Tworzywa sztuczne i metale należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych  
i gromadzić łącznie w odrębnym worku koloru żółtego oznaczonego napisem „Plastik, 
Metale i Opakowania Wielomateriałowe”; 

3) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. Szkło należy wydzielić ze strumienia 
odpadów komunalnych i gromadzić łącznie w odrębnym worku koloru zielonego 
oznaczonego napisem „Szkło; 

4) bioodpady należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić łącznie  
w odrębnym worku koloru brązowego oznaczonego „Odpady Biodegradowalne”. 
Właściciele nieruchomości w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej mogą 
kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych 
kompostownikach. Proces kompostowania może być prowadzony w pryzmie 
kompostowej lub w pojemniku. W przypadku  posiadania przez właściciela 
nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne, właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów firmie 
zbierającej odpady komunalne i do Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w Maszewie zwanego dalej „PSZOK”; 

5) zmieszane odpady komunalne (pozostałości po selektywnej zbiórce), 
6) odpady niebezpieczne, w szczególności tonery, kartridże, zbiorniki po aerozolach, 

pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz 
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opakowania po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym 
świetlówki, żarówki, termometry, przełączniki należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i przekazać je do PSZOK; 

7) przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych 
powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,  
w szczególności igieł i strzykawek należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych  
i przekazać do wyznaczonych punktów aptek, bądź do PSZOK ; 

8) chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych, lakierów, klejów, 
żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowań po nich należy 
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać do PSZOK; 

9) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy wydzielić ze strumienia 
odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się  
na terenie miejsc użytku publicznego: m.in. w: Urzędzie Miejskim w Maszewie, Ośrodku 
Kultury i Sportu w Maszewie oraz placówkach oświatowych (adresy wszystkich punktów 
będą podawane do publicznej wiadomości); 

10) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony 
        należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i dostarczyć do PSZOK; 
11) odpady budowlano-remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru 
prowadzenia robót do właściwego organu administracji budowlano-architektonicznej 
należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i dostarczyć do PSZOK, do 
specjalnego pojemnika nieodpłatnie. Odpady które nie spełniają powyższych wymagań 
(np. z budów) będą odbierane na koszt właściciela nieruchomości za pośrednictwem 
przedsiębiorcy posiadającego wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego 
przez Burmistrza Maszewa na prowadzenie tego typu działalności, po uprzednim 
zgłoszeniu przedsiębiorcy w celu postawienia stosownego pojemnika. 

 

 2.  Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest również: 
 

1) wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów zebranych w sposób 
selektywny, z podziałem na frakcje określone w § 2 ust. 1 pkt 1-4 oraz umieszczenie ich  
w odpowiednich workach i pojemnikach; 

2) wyznaczenie na terenie nieruchomości miejsca do ustawienia pojemników (opisanie 
pojemników według frakcji przeznaczenia, jak i nazwy ulicy, nr nieruchomości i lokalu                     
do której jest przypisany) bądź worków służących do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

3) odpowiednie utrzymanie w stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 
odpadów, w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do posesji, z której 
odbierane są odpady, pojemniki i worki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik lub 
przy drodze, po której porusza się pojazd do transportu odpadów, pojemniki i inne 
urządzenia  (tj. kosze, kosze uliczne i kontenery, worki) do zbierania odpadów należy 
ustawić w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez 
konieczności otwierania wejścia na terenie nieruchomości, do którego możliwy jest 
dojazd pojazdem do transportu odpadów w sposób niepowodujący nadmiernych 
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców i osób trzecich w sposób niezakłócający ruchu 
pieszych i pojazdów; 
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4) uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej 
do użytku publicznego, w tym z chodników położonych wzdłuż należącej do nich 
nieruchomości; przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej 
służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także 
nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować   
w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem 
chodnika; 

5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek 
materiałów budowlach, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz 
budynków. Na terenie budowy wykonanie niniejszych obowiązków należy do 
wykonawcy robót budowlanych. 

3.  Odpady pochodzące z działalności rolniczej nie klasyfikują się jako odpady komunalne                   
i nie mogą być objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi i nie mogą być 
przywożone jako odpady do PSZOK.  
 
 

Rozdział 3 
Mycie i naprawy pojazdów samochodowych  
poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

 
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod 

warunkiem, że: 
1) nie zanieczyszcza środowiska i odprowadzenia powstających ścieków do kanalizacji 

sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego; 
2) dokonywanie tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości 

oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji; 
3) dotyczy nadwozia samochodu.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może 
odbywać się wyłącznie pod warunkiem, iż: 

1) nie zanieczyszcza środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach            
do tego przeznaczonych; 

2) dotyczy drobnych napraw, nie powodujących hałasu. 
 

 
Rozdział 4 

Rodzaj i minimalna pojemność pojemników i worków,  
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

 
 

§ 4. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić                           
w workach i pojemnikach odpowiadających wymaganiom określonych w niniejszym 
Regulaminie. 
        2. Worki i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych służą wyłącznie                    
do gromadzenia tych odpadów. 
        3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażenia nieruchomości w liczbę 
pojemników lub worków na odpady komunalne dostosowaną do rzeczywistej ilości tych 
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odpadów powstających na terenie nieruchomości z uwzględnieniem zapisów § 6 niniejszego 
Regulaminu.  
 

§ 5. 1. Pojemniki i worki przewidziane do gromadzenia odpadów komunalnych na 
terenie Gminy Maszewo to: 
1) pojemniki o pojemności minimum 120 litrów, 240 litrów, 1100 litrów,  
2) worki o pojemności minimum 120 litrów, 
3)  kosze uliczne o pojemności minimum 10 litrów, 
4) pojemniki o pojemności minimum 10 litrów na zużyte baterie, przeterminowane leki 

oraz 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, 

5) pojemniki o pojemności minimum 10 litrów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego. 

 2. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny spełniać techniczne warunki 
bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, powinny być wyposażone w szczelną pokrywę. 
 3. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości należy uwzględnić przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065). 
 

§ 6. 1. Odpady komunalne, zbierane na terenie nieruchomości zamieszkałych                               
w zabudowie jednorodzinnej w sposób selektywny oraz pozostałości po selektywnie 
zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
należy gromadzić w workach lub pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając 
następujące normy: 
1) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, w których 

zamieszkuje do 4 osób, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć 
nieruchomość w co najmniej jeden worek lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 
120 litrów, na każdy rodzaj zbieranych selektywnie odpadów oraz pozostałości po 
selektywnie zebranych odpadach komunalnych tj. niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne, za wyjątkiem odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 6- 11,  

2) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, w których 
zamieszkuje więcej niż 4 osoby, ilość i wielkość pojemników lub worków do zbierania 
odpadów komunalnych winna być dostosowana do potrzeb z zachowaniem proporcji – 
dodatkowo jeden worek lub pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 120 litrów na 
każde kolejne 4 osoby, za wyjątkiem odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 6-11. 

2. W przypadku spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych odpady należy 
gromadzić  w pojemnikach o pojemności 240 litrów, 1100 litrów. Pojemniki należy 
dostosować do liczby mieszkańców. 
 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne zobowiązani są zawrzeć umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych z przedsiębiorcom wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz do 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości dostosowanej do ilości i rodzaju 
produkowanych odpadów. 
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 2. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne należy je gromadzić w pojemnikach, uwzględniając następujące normy, 
dla: 
1) szkół wszelkiego typu – 2 litry tygodniowo na każdego ucznia, osobę pracującą; 
2) przedszkoli – 3 litry tygodniowo na każde dziecko i osobę pracującą; 
3) lokali handlowych – 30 litrów tygodniowo na każde 15 m2 powierzchni całkowitej lokalu; 
4) lokali gastronomicznych – 10 litrów tygodniowo na miejsce konsumpcyjne, dotyczy także 

ogródków zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 
5) zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych  

i socjalnych – 5 litrów tygodniowo na każdą osobę pracującą; 
6) cmentarzy co najmniej jeden pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 1100 litrów. 

 3. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierana odpadów na terenach 
przeznaczonych do użytku publicznego – chodnikach, przystankach komunikacji publicznej 
oraz innych miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz zasady ich 
rozmieszczenia: 
1) kosze uliczne o pojemności minimum 10 litrów, 
2) odległość między koszami rozstawionymi na drogach publicznych oraz innych miejscach 

musi być dostosowana do natężenia ruchu pieszego, 
3) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w najbliższym 

otoczeniu wiaty, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 
 4. Właściciel nieruchomości na której prowadzona jest działalność handlowa, 
usługowa lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 
1) wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów                       

do gromadzenia odpadów; 
2) bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po 

zakończeniu działalności w danym dniu; 
3) skutecznego zapobiegania zanieczyszczenia terenów przyległych odpadami 

powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej. 
  
  
  

 Rozdział 5 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z terenów użyteczności publicznej 
 

§ 8. 1. Do odbioru odpadów komunalnych upoważniony jest podmiot wyłoniony  
w drodze przetargu, ogłoszonego przez gminę. 

2. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców odbywa się  
w sposób następujący:  
1) niesegregowane (zmieszane – pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne                   

z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – raz na 2 tygodnie, 
2) niesegregowane (zmieszane – pozostałe po selektywnej zbiórce) odpady komunalne                                  

z zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej – raz na tydzień, 
3) selektywnie zebrane odpady komunalne z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i wielolokalowej: szkło, papier i tektura – raz na  8 tygodni, 
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4) selektywnie zebrane odpady komunalne z zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i wielolokalowej: tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – raz na  2 
tygodnie, 

5) bioodpady stanowiące odpady komunalne -  raz na miesiąc, jednak w okresie od 
kwietnia do października z zabudowy mieszkaniowej: 

a) jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie, 
b) wielolokalowej – raz na tydzień,  

6) odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego (koszy ulicznych) – należy 
opróżniać z częstotliwością zapewniająca niedopuszczenie do ich przepełnienia – nie 
rzadziej niż raz w tygodniu. 
3. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 dostępny 

będzie  na stronie internetowej : www.maszewo.pl w zakładce ochrona środowiska.  
 
4. Do PSZOK można przekazywać następujące rodzaje odpadów: 

1) papier – odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 
2) szkło – odpady ze szkła oraz odpady opakowaniowe ze szkła, 
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe -  odpady z metali oraz 

odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) bioodpady -  odpady z ogrodów (tzw. „ zielone”) ulegające biodegradacji, z zastrzeżeniem 
właścicieli nieruchomości którzy zadeklarują kompostownik i będą kompostować 
bioodpady, nie mogą oddawać bioodpadów firmie zbierającej odpady komunalne   
i do PSZOK, 

5) niebezpieczne, w szczególności tonery, kartridże, zbiorniki po aerozolach, pozostałości              
po domowych środkach dezynfekcji i deratyzacji, środki ochrony roślin oraz opakowania                      
po nich, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, żarówki, 
termometry, przełączniki, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, w tym resztki farb, rozpuszczalników, olejów 
opadowych, lakierów, klejów, żywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz 
opakowań po nich, 

7) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych  
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

8) zużyte baterie i akumulatory,  
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
11) zużyte opony – ustala się limit przyjęć w ilości 4 szt. w ciągu jednego roku od jednego 

gospodarstwa domowe ,  
12) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne. 

 
 
5. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości jednorodzinnych i wielolokalowych  

w PSZOK odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 
3-5. 
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6. PSZOK nie przyjmuje odpadów wytworzonych w związku ze świadczeniem usług 
przez przedsiębiorców (odpady remontowo-budowlane) oraz odpadów z prowadzonej 
działalności gospodarczej.    
 

§ 9. 1. Posiadacze nieruchomości nie podłączeni do systemu kanalizacji sanitarnej, 
obowiązani są do opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe                                 
z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie  do przepełnienia zbiornika i wypływu tych 
nieczystości do gruntu lub wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Ilość 
nieczystości ciekłych odwiezionych do stacji zlewnych winna odpowiadać ilości zużytej wody 
do celów bytowych. 

2. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji                           
w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się 
wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z w/w instrukcji. 

3. Wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów może dokonywać przedsiębiorstwa 
posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie. 

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą na 
odbiór nieczystości ciekłych, który posiada stosowne zezwolenie. Właściciel nieruchomości 
ma prawo żądać od przedsiębiorcy faktury potwierdzającej wykonanie usługi opróżnienia 
zbiornika bezodpływowego, celem okazania służbom upoważnionym przez Burmistrza 
Maszewa.  
     
 

Rozdział 6 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 
 

§ 10. 1. Na terenie gminy Maszewo odpady odbierane będą przez przedsiębiorcę 
posiadającego uprawnienia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanego do 
rejestru działalności regulowanej, wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego oraz 
przekazane do Zakładu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Słajsinie. 

2. Właściciele nieruchomości muszą zbierać odpady komunalne w sposób selektywny  
z podziałem na wyszczególnione frakcje. 

3. W celu ograniczenia masy zebranych bioodpadów zaleca się mieszkańcom 
oddzielenie masy organicznej z zebranych odpadów komunalnych i jej kompostowanie. 

4. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawania odpadów i ograniczać 
ich ilości, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku 
wytworzonych odpadów. 
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 Rozdział 7 
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przez 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku     
 

§ 11. 1. Posiadacz nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej 
swobodnie, zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób 
uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia poza jej obszar.  

2. Osoby posiadające zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi 
nadzór w miejscach publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla                                      
bezpieczeństwa ludzi oraz innych zwierząt. 

3. Osoba posiadająca psa wyprowadzając go poza teren posesji, a w przypadku 
nieruchomości, w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, 
ma obowiązek prowadzenia psa na smyczy, a psa należącego do ras uznanych za agresywne 
lub mieszańca tych ras, prowadzenie także w kagańcu.  

4. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznaną za agresywną lub mieszańca tej rasy 
dopuszczalne pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec. 

5. Osoba posiadająca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego 
uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym 
zanieczyszczenia winny być wyrzucane do pojemników na odchody zwierzęce, bądź do 
pojemników na odpady zmieszane, 

6. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje 
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Maszewie.  
 
 

Rozdział 8 
Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolnej oraz obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 
 

§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich za wyjątkiem pszczół jest zabronione                      
na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

2. Odstępstwo od zakazu wymienionego w ust. 1 dopuszczone jest tylko wtedy, gdy 
zachodzi jedna okoliczność: 
1) utrzymanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, 
2) hodowane są w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dla potrzeb własnego 

gospodarstwa domowego zwierzęta: drób oraz zwierzęta futerkowe w ilości nie większej 
niż 20 szt., po spełnieniu wszystkich poniższych warunków: 

a) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje hałasowe i zapachowe 
będące jej skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest 
prowadzona, 

b) spełnione są wymogi sanitarne, budowlane, ochrony środowiska i ochrony zwierząt, 
określone odrębnymi przepisami, 

c) zapewnione są zwierzętom gospodarskim odpowiednie pomieszczenia właściwe dla 
danego gatunku zwierząt; 

d) wybiegi dla zwierząt gospodarskich zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający 
wydostanie się zwierząt poza obręb wybiegu; 
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e) zapewnione są odpowiednie budowle lub urządzenia do gromadzenia i usuwania 
nieczystości wytwarzanych przez zwierzęta gospodarskie w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

3) trzymający w/w zwierzęta gospodarskie posiada pisemną zgodę wszystkich właścicieli 
sąsiadujących nieruchomości. 
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich  na terenach wyłączonych z produkcji rolnej 

zobowiązani są przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest 
hodowla zwierząt, realizowana przez podmiot uprawniony – dwa razy do roku. 

4. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w obrębie danej nieruchomości  
w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące  
i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. 
 
 

 Rozdział 9 
 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 
 

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do systematycznego tępienia 
szkodliwych gryzoni w obrębie swojej nieruchomości. 
 

§ 14. Obszarami podlegającymi obowiązkowej deratyzacji są wszystkie obszary 
zabudowane na terenie gminy, dla których wyznacza się termin jej przeprowadzenia na 90  
dni od ustalenia istnienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne. 


