
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.103.2020 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na ternie Gminy Pyskowice 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz.506), 
w związku z § 4 uchwały nr XLI/317/2017 Rady  Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji zarządzam, co następuje: 

§ 1. Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały: w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice. 

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 7 kwietnia 2020 r. do 14 kwietnia 2020 r. 

§ 3. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zamieszcza się na stronie internetowej www.pyskowice.pl   
w zakładce "ORGANIZACJE POZARZĄDOWE", Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, wraz z ogłoszeniem zamieszcza się 
projekt ww. uchwały. 

§ 4. 1. Konsultacje polegają na wyrażeniu opinii lub wniesieniu uwag do treści projektu uchwały 
wymienionej w § 1. 

2. Uprawnionymi do konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., 
poz. 1817 z pózn. zm.). 

§ 5. Opinie i uwagi wnoszone na formularzu zgłoszenia opinii należy składać w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przekazać drogą elektroniczną na adres: nfo@pyskowice.pl; 
j.pasak@pyskowice.pl   w terminie określonym w § 2. 

§ 6. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Naczelnik Wydziału Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

 

  
 

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.103.2020 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

Projekt uchwały: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 4 ust. 1, 2, 2a pkt 1, 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, 
określonych uchwałą nr XLI/317/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu konsultowania się z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, na 
wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice, stanowiący 
załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Załącznik do uchwały Nr .................... 
Rady Miejskiej w Pyskowicach 

z dnia....................2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice 

Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 1. 1.  Ustanawia się selektywne zbieranie następujących odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady. 

2. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych prowadzić 
należy z podziałem na: 

1) papier; 

2) metale; 
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3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

10) zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13) zużyte opony; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Przy wykonywaniu obowiązku selektywnego zbierania odpadów, o którym mowa w ust. 2 pkt 6: 

1) na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi dopuszcza się 
możliwość zbierania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, w celu poddania ich procesom 
kompostowania w miejscu zbierania, przy zachowaniu nw. wymagań: 

a) kompostowanie bioodpadów prowadzi się w gotowych kompostownikach ogrodowych, lub 

b) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub belek, ułożonych tak, 
aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, lub 

c) w formie pryzmy, w której materiał biodegradowalny układa się warstwowo; 

2) w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym prowadzi 
kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwalnia 
się go w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady. 

4. Ustala się następujący system odbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odbieranie u źródła; 

2) papier: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) szkło: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) łączne odbieranie frakcji odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) bioodpady: 

a) odbieranie u źródła, 
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b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

6) odpady niebezpieczne - odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7) przeterminowane leki: 

a) odbieranie w miejscach wyposażonych w pojemniki na przeterminowane leki, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8) chemikalia - odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9) 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 - odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

10) zużyte baterie i akumulatory: 

a) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) odbieranie w miejscach wyposażonych w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory; 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) odbieranie u źródła w trakcie zbiórek akcyjnych; 

12) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) odbieranie u źródła w trakcie zbiórek akcyjnych; 

13) zużyte opony: 

a) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

b) odbieranie u źródła w trakcie zbiórek akcyjnych; 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe - odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

15) odpady tekstyliów i odzieży - odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

5. Ustala się następujący system odbierania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach 
niezamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odbieranie u źródła; 

2) papier: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) szkło: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) łączne odbieranie frakcji odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) bioodpady: 

a) odbieranie u źródła, 

b) odbieranie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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6. Ustala się selektywne zbieranie przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów 
wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1 - 15; odpady zbierane będą w oznakowanych pojemnikach i kontenerach. 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z części nieruchomości służących do użytku publicznego tj. z chodników stanowiących wydzieloną część drogi 
publicznej służących do ruchu pieszego, położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, na których 
nie jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, poprzez gromadzenie ich przy 
krawędzi chodnika z jezdnią lub w innym miejscu chodnika, umożliwiającym swobodne poruszanie się 
pieszych, nieutrudniającym spływu wody do kanalizacji i niezagrażającym istniejącej roślinności. 

§ 3. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i naprawa pojazdów poza warsztatami naprawczymi, 
mogą być dokonywane pod następującymi warunkami: 

1) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na utwardzonej powierzchni, przy 
użyciu czystej wody niezawierającej substancji chemicznych, a powstające ścieki odprowadzane będą do 
kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym; 

2) dopuszcza się naprawy i regulacje związane z bieżącą eksploatacją pojazdu, jeżeli czynności te 
nie powodują zanieczyszczenia wód oraz gleby i nie są związane z wymianą płynów eksploatacyjnych. 

Rozdział 2. 
Rodzaj 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 rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz wymagania dotyczące 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 4. 1.  Do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dopuszcza się następujące rodzaje 
pojemników i worków: 

1) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemnościach: 120 l (0,12 m3), 240 l (0,24 
m3),  

2) pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego albo metalu o pojemności 1100 l (1,1 m3), 

3) kontenery metalowe o pojemnościach od 3 m3 do 7m3, 

4) kosze uliczne o pojemnościach od 20 l (0,02 m3) do 60 l (0,06 m3), 

5) worki z folii o pojemnościach od 60 l (0,06 m3) do 120 l (0,12 m3); 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się pojemniki lub worki odpowiadające rodzajowi 
gromadzonych odpadów, według następującej kolorystyki: 

1) niebieski oznaczony napisem "Papier„ - z przeznaczeniem na odpady z papieru 

2) żółty oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne„ - z przeznaczeniem na odpady metali, tworzyw 
sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 

3) zielony oznaczony napisem "Szkło„ - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, 

4) brązowy oznaczony napisem "Bio„ - z przeznaczeniem na bioodpady. 

3. Minimalna pojemność pojemników lub worków na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na 
nieruchomościach zamieszkałych jest następująca: 

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 2 osoby - 0,12 m3, 

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 2 osoby - 0,12 m3 + 0,03 m3 pojemności pojemnika lub 
worka na każdą następną zamieszkałą osobę. 

4. Minimalna pojemność pojemników lub worków na odpady selektywnie zbierane na nieruchomościach 
zamieszkałych jest następująca: 

1) odpady z papieru - 0,12 m3, 

2) odpady metali, tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych - 0,12 m3, 

3) odpady ze szkła - 0,12 m3, 
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4) bioodpady - 0,12 m3. 

5. Na terenie posesji niezamieszkałych właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować minimalną 
pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie zbierane, do 
ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości pozbywania się, określonej w § 5. 

6. Tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz na drogach publicznych winny być wyposażone 
w pojemniki lub worki o minimalnej pojemności 0,02 m3. 

7. Warunki rozmieszczenia pojemników i worków, o których mowa w § 4, są następujące: 

1) pojemniki na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych powinny być 
rozmieszczone w odległości nie mniejszej niż jeden kilometr; 

2) w granicach danej nieruchomości rozmieszczenie ma zapewnić bezpośredni dostęp i techniczne możliwości 
odbioru odpadów; 

3) w przypadku zabudowy jednorodzinnej właściciel nieruchomości, w dniu odbioru odpadów zobowiązany 
jest do umieszczenia pojemników i worków przed posesją umożliwiając przedsiębiorcy odbiór odpadów 
bezpośrednio z miejsca przylegającego do drogi, 

4) w miejscach zabezpieczonych przed zbieraniem się wody i błota. 

8. Pojemniki na odpady komunalne powinny być utrzymane w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym poprzez: 

1) mycie i dezynfekcję co najmniej jeden raz w roku, a od 1 stycznia 2021 r. co najmniej 2 razy w roku, 

2) wyposażenie ich w zamykaną pokrywę, 

3) bieżące naprawy lub wymianę na pojemniki sprawne technicznie. 

9. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 
sanitarnym i porządkowym w ten sposób, że: 

1) miejsca gromadzenia odpadów powinny być stałe, 

2) miejsca gromadzenia odpadów powinny być oznaczone adresem nieruchomości korzystających z danego 
miejsca gromadzenia, w celu możliwości ich identyfikacji przez użytkowników i pracowników 
odbierających odpady komunalne, 

3) miejsca gromadzenia mebli i innych odpadów wielkogabarytowych winny znajdować się bezpośrednio 
przy pojemnikach i workach - w miejscach tych gromadzenie odpadów może nastąpić nie wcześniej niż 
2 dni przed ustalonym terminem zbiórki akcyjnej, 

4) nie dopuszcza się zalegania odpadów poza pojemnikami lub workami. 

Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 5. 1.  Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu - dla budynków wielolokalowych, 

b) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie - dla budynków jednorodzinnych; 

2) papier nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

3) szkło nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

5) bioodpady: 

a) nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu - dla budynków wielolokalowych, 
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b) nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu z tym, że w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 
jeden raz w tygodniu - dla budynków jednorodzinnych; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym; 

8) zużyte opony nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

10) odpady niebezpieczne nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

11) przeterminowane leki i chemikalia nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

12) zużyte baterie i akumulatory nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

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 nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 

14) odpady tekstyliów i odzieży nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 

2. Ustala się następujące minimalne częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości niezamieszkałych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

2) papier nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

3) szkło nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 

4) łącznie zbierane frakcje odpadów: metalu, tworzyw sztucznych i odpadów opakowaniowych 
wielomateriałowych nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, 

5) bioodpady nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

3. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z pojemników 
rozmieszczonych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego - nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu. 

4. Odpadów, o których mowa w ust. 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych pozbywają się w ramach 
systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. 

5. Odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - 14 właściciele nieruchomości mogą pozbywać się 
w następujący sposób: 

1) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

2) przeterminowane leki wrzucać do pojemników, znajdujących się w miejscach wyposażonych w pojemniki 
na przeterminowane leki, 

3) zużyte baterie i akumulatory wrzucać do pojemników, znajdujących się w miejscach wyposażonych 
w pojemniki na zużyte baterie i akumulatory, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony, 
w ramach zbiórek akcyjnych. 

6. Odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 5 właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozbywają się 
poprzez przekazanie przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę. 

7. Nieczystości ciekłych należy pozbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

8. Nieczystości ciekłych właściciele nieruchomości pozbywają się poprzez przekazanie przedsiębiorcy, 
z którym zawarli umowę. 

Rozdział 4. 
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 6. 1.  Zaleca się aby bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości były zagospodarowywane we 
własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach. 
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2. Zaleca się aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości 
wytwarzanych odpadów, poprzez: 

1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 

2) korzystania z opakowań, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania. 

Rozdział 5. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 
użytku. 

§ 7. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) dbania o to, aby zwierzęta nie wydostały się samodzielnie z terenu nieruchomości, 

2) zachowania środków ostrożności przy wyprowadzaniu zwierząt w miejsca publiczne, 

3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta na terenach przeznaczonych do wspólnego 
użytku, poprzez wrzucanie zanieczyszczeń w szczelnym opakowaniu do pojemnika na zmieszane odpady 
komunalne lub koszy ulicznych. 

Rozdział 6. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach 

§ 8. 1.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli o zabudowie wielorodzinnej. 

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane pod 
warunkiem przestrzegania następujących wymagań: 

1) utrzymywania zwierząt niepowodując uciążliwości związanych z zapachem i hałasem, 

2) utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach zamkniętych i na terenach ogrodzonych uniemożliwiając 
przedostanie się zwierząt na drogi publiczne i tereny użytku publicznego. 

Rozdział 7. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania 

§ 9. 1.  Wyznacza się następujące obszary miasta podlegające obowiązkowej deratyzacji: 

1) obszary zabudowy wielolokalowej, a w nich miejsca gromadzenia odpadów komunalnych i korytarze 
piwniczne, 

2) obszary nieruchomości zabudowanych obiektami użyteczności publicznej, sklepami oraz obiektami lub 
magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych. 

2. Deratyzację przeprowadza się w każdym roku, w terminach: od 5 do 15 kwietnia oraz od 5 do 
15 października.
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