UCHWAŁA NR XIX/149/2020
RADY GMINY MIEDŹNA
z dnia 9 marca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 t. j. ze zm.), w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t. j. ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
Rada Gminy Miedźna uchwala
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedzna stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr L/311/2018 Rady Gminy Miedźna
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miedźna
(Dz. Urz. Woj. Sla. z 2018 r., poz. 3610) oraz uchwała nr XIV/106/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia
29 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/311/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 maja
2018 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna (Dz. Urz. Woj. Sla.
z 2019 r., poz. 7490).
§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Miedźna
Andrzej Kempny
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Załącznik do uchwały Nr XIX/149/2020
Rady Gminy Miedźna
z dnia 9 marca 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEDŹNA
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Miedźna.
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) kompostowniku przydomowym – należy przez to rozumieć pojemnik wykonany z materiałów pozwalających
na odpowiednią wentylację zawartości, stwarzającą optymalne warunki dla procesu rozkładu bioodpadów,
a także wydzielone na terenie nieruchomości miejsce przeznaczone do kompostowania bioodpadów
w pryzmach,
2) podmiocie uprawnionym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są obowiązani do zbierania powstałych na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych w sposób selektywny.
2. Przed umieszczeniem odpadów komunalnych w odpowiednich pojemnikach, workach lub gromadzonych
w inny sposób przewidziany w rozdziale 7., należy wydzielić z nich następujące frakcje:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) metale,
6) bioodpady,
7) popiół,
8) odpady niebezpieczne,
9) przeterminowane leki,
10) chemikalia,
11) 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,
12) zużyte baterie i akumulatory,
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
15) zużyte opony,
16) odpady budowlane i rozbiórkowe,
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17) odpady tekstyliów i odzieży.
3. Pozostałe po segregacji odpady komunalne należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
§ 4. 1. Na terenie nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym dopuszcza się kompostowanie
bioodpadów w przeznaczonych do tego kompostownikach przydomowych, zlokalizowanych w miejscu
wydzielonym na terenie tej nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości dla terenów sąsiednich.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem
jednorodzinnym z obowiązku posiadania worka do zbierania bioodpadów, o którym mowa w § 11 ust. 1 pkt 2 lit.
d.
§ 5. Odpady, które objęte są odbiorem z terenu nieruchomości, to odpady następujących frakcji:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) metale,
6) bioodpady,
7) popiół,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
10) zużyte opony,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe
12) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 6. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zapewnia przyjmowanie odpadów
segregowanych wytworzonych przez mieszkańców gminy, z podziałem na następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
5) metale,
6) bioodpady,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki,
9) chemikalia,
10) 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,
11) zużyte baterie i akumulatory,
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
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14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) odpady tekstyliów i odzieży.
2. Właściciele nieruchomości korzystający z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są
obowiązani do dostarczenia odpadów wymienionych w ust. 1, we własnym zakresie oraz na własny koszt.
3. Odpady przyjmowane przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy dostarczać
w terminie i godzinach jego funkcjonowania. Harmonogram funkcjonowania punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych udostępnia się co najmniej na stronie internetowej www.miedzna.pl.
Rozdział 4.
Warunki uznania, że odpady zbierane są w sposób selektywny
§ 7. Uznaje się, że odpady są zbierane w sposób selektywny, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące
warunki:
1) co najmniej 60 % łącznej pojemności pojemników i worków, w które została wyposażona nieruchomość,
zawiera frakcje odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce. Za pojemniki i worki służące do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, uznaje się te pojemniki lub worki, o których mowa w §
11 ust. 1 – 3,
2) w pojemnikach lub workach zbierane są odpady zgodnie z ich oznaczeniem,
3) w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie są zbierane odpady podlegające
selektywnej zbiórce.
Rozdział 5.
Wymagania w zakresie uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości obowiązany jest do uprzątnięcie śniegu, lodu, błota oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie śniegu, lodu, błota
i innych zanieczyszczeń.
2. Odgarnięty śnieg, lód, błoto i inne zanieczyszczenia należy zeskładować w miejscu niepowodującym
zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi
§ 9. 1 Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami winno odbywać się w wyznaczonym i utwardzonym
miejscu na terenie nieruchomości.
2. Ścieki powstające w trakcie prac, o których mowa w ust. 1, należy odprowadzać do instalacji służących do
gromadzenia ścieków lub kanalizacji sanitarnej.
§ 10. 1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi winna odbywać się
w wyznaczonym i utwardzonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób uniemożliwiający przedostawanie
się zanieczyszczeń do wód lub gleby.
2. Powstające w trakcie prac naprawczych odpady należy gromadzić w sposób zapewniający ich dalsze
zagospodarowanie lub unieszkodliwienie zgodnie z przepisami odrębnymi.
Rozdział 7.
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, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 11. 1. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-6, należy zbierać w odrębnym workach lub
przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
w następujący sposób:
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1) w zabudowie wielorodzinnej:
a) tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w pojemniku koloru żółtego,
o pojemności co najmniej 1,100 m3, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) papier - w pojemniku koloru niebieskiego, o pojemności co najmniej 1,100 m3, oznaczonym napisem
„Papier”,
c) szkło - w pojemniku koloru zielonego, o pojemności co najmniej 1,100 m3, oznaczonym napisem „Szkło”,
d) bioodpady - w pojemniku koloru brązowego, o pojemności co najmniej 0,120 m3, oznaczonym napisem
„Bio”,
2) w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach niezamieszkałych:
a) tworzywa sztuczne, metal i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - w worku koloru żółtego,
o pojemności co najmniej 0,120 m3, oznaczonym napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
b) papier - w worku koloru niebieskiego, o pojemności co najmniej 0,120 m3, oznaczonym napisem „Papier”,
c) szkło - w worku koloru zielonego, o pojemności co najmniej 0,080 m3, oznaczonym napisem „Szkło”,
d) bioodpady - w worku koloru brązowego, o pojemności co najmniej 0,020 m3, oznaczonym napisem „Bio”,
2. Popiół należy zbierać w pojemnikach o pojemności co najmniej 0,110 m3, oznaczonym napisem „Popiół”.
3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać:
1) w zabudowie wielorodzinnej - w pojemnikach o pojemności co najmniej 1,100 m3,
2) w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach niezamieszkałych - w pojemnikach o pojemności co najmniej
0,110 m3,
3) na terenach publicznych – w koszach ulicznych o pojemności co najmniej 0,050 m3.
4. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w workach typu BIG-BAG o pojemności co najmniej
1,000 m3.
5. Zbieranie odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 8-12, nie wymaga posiadania specjalnych urządzeń,
jednak ze względu na ich charakter należy gromadzić je odrębnie w sposób niestwarzający zagrożenia dla
pozostałych użytkowników nieruchomości.
6. Zbieranie odpadów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 13-15 i 17, nie wymaga posiadania specjalnych
urządzeń.
§ 12. 1. Nieruchomość należy wyposażyć w taką ilość pojemników lub worków, która zapewni ich
nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów komunalnych określonej w rozdziale
10. i o pojemności wynoszącej minimum:
1) 0,060 m3 na 1 mieszkańca / miesiąc na terenach zamieszkałych;
2) 0,015 m3 na 1 ucznia, dziecko i pracownika / miesiąc, we wszelkiego typu placówkach szkolnych,
przedszkolnych i żłobkowych;
3) 0,040 m3 na 1 pracownika / miesiąc w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;
4) 0,035 m3 na 1 miejsce konsumpcyjne / miesiąc w lokalach gastronomicznych;
5) 0,040 m3 na 1 pracownika / miesiąc w punktach handlowych;
6) 0,050 m3 na 1 działkę / miesiąc w ogródkach działkowych w okresie od 1 marca do 31 października każdego
roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości powstających
odpadów;
7) 0,050 m3 dla koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.
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2. W przypadku powstawania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych
pojemników, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki. W przypadku skorzystania z worków w trzech
kolejnych zbiórkach odpadów należy wyposażyć nieruchomość w dodatkowy pojemnik.
§ 13. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych należy ustawić
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych.
2. W przypadku, gdy niemożliwe jest ustawienie pojemników lub worków na własnej nieruchomości
dopuszcza się ich ustawienie na innej nieruchomości, położonej w niedalekim sąsiedztwie, wyłącznie za zgodą
jej właściciela.
3. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników lub worków dla przedsiębiorcy uprawnionego do
odbierania odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów
komunalnych wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia
od wymogu wystawiania pojemnika w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów
komunalnych.
4. Na terenach, na których prowadzona jest działalność o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 4 i 5, należy ustawić
kosze uliczne przeznaczone dla klientów, w ilości zapewniającej czystość i porządek w sąsiedztwie prowadzonej
działalności,
5. Na terenach publicznych takich jak ciągi piesze i przystanki komunikacyjne wyposaża się w kosze uliczne,
zgodnie z następującymi zasadami:
1) rozmieszczenie koszy ulicznych wzdłuż ciągów pieszych powinno być dostosowane do panującego na danym
terenie ruchu pieszych i ilości zbieranych w nich odpadów, jednak w odległości nie większej niż 500 m od
siebie,
2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w pobliżu wiaty przystankowej, a jeśli jej nie ma – to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
Rozdział 8.
Dodatkowe warunki dotyczące ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności niedowidzące
§ 14. 1. W celu ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne,
w szczególności osoby niedowidzące należy:
1) wejście do miejsc gromadzenia odpadów w postaci altan śmietnikowych wykonać w sposób umożliwiający
wjazd osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim,
2) pojemniki przeznaczone do zbierania określonej frakcji odpadów oznaczyć w sposób umożliwiający ustalenie
oznaczenia pojemników, w szczególności poprzez zastosowanie naklejki z opisem w alfabecie Braille’a lub
piktogramy w kontrastowych kolorach.
2. Warunki, o których mowa w ust. 1, należy spełnić po otrzymaniu zgłoszenia takiej potrzeby od mieszkańca
budynku korzystającego z przynależnych miejsc gromadzenia odpadów i pojemników.
Rozdział 9.
Utrzymanie w należytym stanie pojemników na odpady komunalne oraz miejsc gromadzenia odpadów
komunalnych
§ 15. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym, sanitarnym
i porządkowym pojemników przeznaczonych od zbierania odpadów komunalnych poprzez ich:
1) regularną konserwację i naprawę,
2) okresową dezynfekcję, co najmniej dwa razy w roku.
§ 16. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym
miejsca gromadzenia odpadów poprzez:
1) wiązanie worków z odpadami, w sposób uniemożliwiając wydostanie się z nich odpadów,
2) niezwłoczne usuwanie odpadów, które znajdują się poza pojemnikami lub workami,
3) gromadzenie odpadów w sposób nie stwarzający zagrożenia w ruchu pieszym i drogowym.
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Rozdział 10.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 17. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz na dwa tygodnie,
2) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu,
3) na pozostałych terenach - co najmniej raz na kwartał.
§ 18. Selektywnie zebrane odpady komunalne należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe:
a) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz na miesiąc,
b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej raz w tygodniu,
c) na pozostałych terenach - co najmniej raz na kwartał.
2) bioodpady:
a) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz na dwa tygodnie, jeżeli odpady te nie są kompostowane
w przydomowym kompostowniku,
b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej raz w tygodniu,
c) na pozostałych terenach - co najmniej raz w miesiącu.
3) popiół – w okresie od października do kwietnia co najmniej dwa razy w miesiącu, w pozostałym okresie raz
w miesiącu,
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony:
a) w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej raz w roku,
b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej raz w miesiącu,
c) na pozostałych terenach - co najmniej raz w roku,
5) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki, chemikalia, 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, baterie
i akumulatory oraz odpady tekstyliów i odzieży - na bieżąco, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe - po zakończeniu prac budowlanych i remontowych.
§ 19. Odpadów komunalnych należy pozbyć się poprzez:
1) przekazanie odpadów, o których mowa w § 5, podmiotowi uprawnionemu, zgodnie z ustalonym
harmonogramem wywozu,
2) dostarczenie odpadów, o których mowa w § 6, do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) dostarczenie przeterminowanych lekarstw do wyznaczanych aptek na terenie gminy Miedźna,
4) dostarczenie zużytych baterii i akumulatorów do punktu zbiórki zużytych baterii w wyznaczonych
budynkach użyteczności publicznej lub oddanie zużytego akumulatora w miejscu zakupu nowego,
5) oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscu zakupu nowego urządzenia,
6) oddanie określonych frakcji odpadów w ramach organizowanej nieprofesjonalnej zbiórki odpadów.
§ 20. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenów przeznaczonych do użytku publicznego nie może być
rzadsza niż dwa razy w miesiącu.
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§ 21. 1. Właściciele nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej obowiązani są dostosować
wielkości zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub przepustowość przydomowej oczyszczalni
ścieków do ilości ścieków generowanych przez osoby przebywających na nieruchomości. Instalacje te muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdem asenizacyjnym przez podmiot uprawniony
w celu ich opróżnienia.
2. Właściciele nieruchomości korzystający ze zbiorników bezodpływowych obowiązani są do ich
opróżniania, za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
3. Właściciele nieruchomości korzystający z przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do
pozbywania się osadów ściekowych, za pośrednictwem podmiotu uprawnionego, z częstotliwością wynikającą
z instrukcji eksploatacji tej instalacji, jednak nie rzadziej niż raz na 1,5 roku.
Rozdział 11.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 22. Zgodnie z zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa małopolskiego, w którym została
ujęta Gmina Miedźna, sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów powinien prowadzić do:
1) ograniczenia składowania odpadów, szczególnie odpadów ulegających biodegradacji,
2) zwiększenia odzysku, w szczególności poziomu recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw
sztucznych oraz papieru, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony
środowiska,
3) zwiększenia ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych przygotowanych do ponownego użycia,
poddanych recyklingowi lub innej formie odzysku,
4) zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych.
Rozdział 12.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 23. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły
zagrożenia dla otoczenia,
2) w miejscach publicznych prowadzenie psa na smyczy i kagańcu, chyba że ze względu na wiek, rasę, stan
zdrowia lub cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione,
3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach
zabaw, parkingach i terenach zielonych. Obowiązek ten nie dotyczy osób korzystających z psów
przewodników i psów asystujących.
Rozdział 13.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 24. 1. Zabronione jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi,
tereny publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku.
Rozdział 14.
Wyznaczenie obszarów podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzania
§ 25. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
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1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi
przechowywania produktów rolno-spożywczych,

odpowiednio

do

przetwórstwa,

bądź

2) zabudowane budynkami wielorodzinnymi.
2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1. przeprowadza się co najmniej raz w roku, w miesiącu
wrześniu lub październiku.
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