
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/363/17 

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE 

z dnia 23 marca 2017 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.), oraz art. 4 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 296, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Tychach oraz po przeprowadzeniu konsultacji 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) 

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjąć Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna, w brzmieniu 

stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny. 

§ 3. 1. Traci moc Uchwała Nr XXII/236/16 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2941). 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. 

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej treści w Biuletynie 

Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.   

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leszek Szczotka 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 marca 2017 r.

Poz. 1898



Załącznik do Uchwały Nr XXXII/363/17 

Rady Miejskiej w Pszczynie 

z dnia  23 marca 2017 r. 

 

 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pszczyna. 

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.); 

2) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 

nie mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach; 

3) jednostce wywozowej – należy przez to rozumieć zakład lub przedsiębiorstwo w rozumieniu odpowiednich 

przepisów, posiadające wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, bądź posiadającego wydane przez Burmistrza Pszczyny 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych; 

4) nieruchomości niezamieszkałej - należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy, dotyczy to obiektów publicznych: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także 

obiektów produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty itp.; 

5) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć punkt utworzony w celu 

przyjmowania odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce, prowadzony przez 

przedsiębiorcę na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej PSZOK. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku 

na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w workach lub 

pojemnikach na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać selektywnej zbiórce mającej na celu 

oddzielne gromadzenie następujących rodzajów odpadów: 

a) papier, 

b) metale, 

c) tworzywa sztuczne, 

d) opakowania wielomateriałowe, 

e) szkło, 

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

g) przeterminowane leki i chemikalia, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) zużyte opony, 

l) odpady zielone, 
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m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

n) popiół. 

2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji zbieranych zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1 należy 

zbierać oddzialnie jako pozostałe odpady komunalne. Odpady te należy umieszczać w odrębnych, 

przeznaczonych do tego celu oznakowanych pojemnikach koloru szarego lub czarnego oraz w oznakowanych 

kontenerach. 

3. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci papieru, w skład której wchodzą odpady 

papieru w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury należy zbierać 

w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „PAPIER”. 

4. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci szkła, w skład której wchodzą odpady ze 

szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego 

oznaczonych napisem „SZKŁO”. 

5. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci metali, tworzyw sztucznych i opakowań 

wielomateriałowych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „METALE 

I TWORZYWA SZTUCZNE”. 

6. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania 

z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania 

na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy zbierać w workach koloru brązowego oznaczonych 

napisem „BI0 - ODPADY ZIELONE” i dostarczać do PSZOK-a. 

7. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, z wyłączeniem odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem 

do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez 

właściciela nieruchomości, należy zbierać w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „BIO” 

i dostarczać do PSZOK-a. 

8. Wyselekcjonowaną frakcję odpadów komunalnych w postaci popiołu należy umieszczać w odrębnych, 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach koloru szarego lub czarnego oznaczonych napisem „POPIÓŁ”. 

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić 

odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości 

i przygotować do usunięcia w terminach określonych w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych 

jednostki wywozowej, bądź dostarczać do PSZOK-a. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych, 

wyłącznie w specjalnie wydzielonym przez prowadzącego remont miejscu lub pojemniku i dostarczać do 

PSZOK-a. 

11. Przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony należy gromadzić 

odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i dostarczać 

do PSZOK-a. 

§ 4. 1. Obowiązek usunięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego winien być realizowany poprzez niezwłoczne uprzątnięcie zanieczyszczeń w miejsce, 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. 

2. Przez niezwłoczne uprzątnięcie należy rozumieć uprzątniecie w dniu powstania zanieczyszczeń, 

o których mowa w ust. 1. 

3. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię. 

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

niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika 

bezodpływowego. 

2. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi i zbiorników wodnych. 
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3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego 

przeznaczonych. 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 6. 1. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki 

i worki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób 

pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych poniżej zasad oraz utrzymywanie 

tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości. 

3. Ustala się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki zamykane o pojemności 110 l do 1100 l; 

2) kontenery zamykane o pojemności od 2,5 m
3 
do 10 m

3;
 

3) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l; 

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 1  

lit. a do e oraz lit. n o pojemności od 110 l do 1100 l; 

5) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 70 l. 

4. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów winny być oznakowane i utrzymane 

w następującej kolorystyce: 

1) żółty z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

2) niebieski z przeznaczeniem na papier; 

3) zielony z przeznaczeniem na szkło; 

4) brązowy oznaczony napisem „BIO” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów zielonych; 

5) brązowy oznaczony napisem „BIO - ODPADY ZIELONE” z przeznaczeniem na odpady zielone; 

6) szary lub czarny z napisem „POPIÓŁ" przeznaczony do zbiórki popiołu. 

5. W celu wyposażenia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki o odpowiedniej 

pojemności, zgodnie ze średnim wskaźnikiem ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach 

domowych na terenie gminy Pszczyna, należy przyjąć, że jeden mieszkaniec wytwarza średnio rocznie około 

289 kg odpadów komunalnych, co odpowiada około 1,25 m
3 
rocznie. 

6. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania pozostałych odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych gdzie zamieszkuje: 

1) nie więcej niż 5 osób – 120 l; 

2) od 6 do 10 osób – 2 x 120 l lub 1 x 240 l; 

3) od 11 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l; 

4) powyżej 15 osób – 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb. 

5. Ustala się minimalną miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych oraz minimalną pojemność 

pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna być wyposażona nieruchomość niezamieszkała: 
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1) dla biur, urzędów, zakładów pracy, przychodni i praktyk lekarskich - 10 l na każdą osobę zatrudnioną, 

jednak co najmniej 1 pojemnik 120 l, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów 

innych niż odpady komunalne; 

2) dla lokali gastronomicznych - 25 l na każde miejsce dla konsumenta i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak 

niż 120 l na punkt, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady 

komunalne; 

3) dla lokali handlowych i punktów usługowych - 30 l na osobę zatrudnioną, nie mniej jednak niż 120 l, 

niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady komunalne; 

4) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 10 l na każde dziecko i pracownika, nie mniej jednak 

niż 120 l, niezależnie od odpadów selektywnie gromadzonych i odpadów innych niż odpady komunalne, 

5) dla ogródków działkowych - 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, jeżeli działka 

wyposażona jest w kompostownik lub 15 l na każdą działkę w przypadku braku kompostownika, a poza 

wymienionym okresem - 5 l na każdą działkę, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l; 

6) dla cmentarzy - 2 l na jedno miejsce pochówku, a w okresie świąt Wszystkich Świętych nie mniej niż 5 l na 

jedno miejsce pochówku, nie mniej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l. 

6. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia, w których zamieszkują 

mieszkańcy i pomieszczenia niemieszkalne, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć osobną umowę na 

wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym. 

7. Pozostałe odpady komunalne oraz popiół należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych 

pojemnikach lub kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych. 

8. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. a do e należy 

gromadzić w następujący sposób: 

1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady te zbierane są do worków, dostarczanych przez jednostkę 

wywozową; 

2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 

się worki dostarczone przez jednostkę wywozową lub specjalnie oznakowane pojemniki. 

9. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, o których mowa w § 3 ust. 1 lit. f i l należy 

gromadzić w następujący sposób: 

1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady te zbierane są do worków, które właściciel nieruchomości 

pobiera w PSZOK-u; 

2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 

się worki dostępne w PSZOK-u. 

10. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo 

dostępnych, zarówno dla użytkowników jak i pracowników jednostki wywozowej odbierającej odpady 

komunalne, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób 

trzecich. 

11. Pojemniki, o których mowa w rozdziale 3, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym w szczególności poprzez ich dezynfekcję i dezynsekcję co najmniej 

dwa razy do roku oraz bieżącą likwidację usterek. 

§ 7. 1. Rozmieszczenie koszy ulicznych na drogach publicznych, gdzie odbywa się ruch pieszych powinno 

być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu pieszych i ilości zbieranych w nich odpadów, jednakże 

w odległości nie większej niż 200 m od siebie. 

2. Wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 ust. 3 pkt 5. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. Określa się częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunlanych: 
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1. Pozostałe odpady komunalne: 

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) zabudowa jednorodzinna - raz na dwa tygodnie, 

b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - raz na dwa tygodnie, 

c) osiedle bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu. 

2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) biura, urzędy, zakłady pracy, przychodnie i praktyki lekarskie, żłobki, przedszkola i szkoły wszelkiego 

typu - minimum raz na dwa tygodnie, 

b) lokale gastronomiczne - minimum raz na tydzień, 

c) lokale handlowe i punkty usługowe - minimum raz na dwa tygodnie, 

d) w uzasadnionych przypadkach, udokumentowanych powstawaniem bardzo ograniczonej ilości odpadów 

komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 

minimum raz na 4 tygodnie. 

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie w postaci papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych 

i opakowań wielomateriałowych: 

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) zabudowa jednorodzinna - raz na cztery tygodnie, 

b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - raz na cztery tygodnie, 

c) osiedle bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu. 

2) w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - 

minimum raz na cztery tygodnie. W uzasadnionych przypadkach, udokumentowanych powstawaniem 

bardzo ograniczonej ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie z nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - minimum raz na 6 tygodni. 

3. Odpady komunalne zbierane selektywnie w postaci popiołu: 

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) zabudowa jednorodzinna - w okresie od 1 października do 30 kwietnia - raz na dwa tygodnie, 

w pozostałym okresie - raz na osiem tygodni, 

b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - w okresie od 1 października do 

30 kwietnia - raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie - raz na osiem tygodni. 

4. Meble, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

1) w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) zabudowa jednorodzinna - dwa razy w roku, 

b) nieruchomości zabudowane kamienicą lub domem wielorodzinnym - dwa razy w roku, 

c) osiedle bloków wielorodzinnych - dwa razy w tygodniu. 

5. Chemikalia oraz zużyte opony należy bez zbędnej zwłoki dostarczać do PSZOK-a. 

6. Zużyte baterie i zużyte akumulatory należy bez zbędnej zwłoki przekazywać do punktów zbiórki baterii 

zorganizowanych w placówkach handlowych, szkołach i przedszkolach na terenie gminy Pszczyna lub 

dostarczać do PSZOK-a. 

7. Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w aptekach na terenie 

gminy Pszczyna lub dostarczać do PSZOK-a. 

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać jednostce 

wywozowej sukcesywnie w czasie prowadzenia prac remontowych i zaraz po ich zakończeniu lub dostarczać 

do PSZOK-a. 
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9. Odpady zielone należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania 

kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości 

należy dostarczać do PSZOK-a. 

10. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem 

odpadów zielonych należy poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania 

kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości 

należy dostarczać do PSZOK-a. 

11. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczenie w odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, workach lub w wydzielonym miejscu 

na terenie nieruchomości, a następnie odebranie odpadów przez jednostkę wywozową, zgodnie 

z harmonogramem odbioru lud dostarczanie ich do PSZOK-a. 

12. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

należy dostosować do szybkości zapełniania się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełniania 

i wysypywania się odpadów, nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

13. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnie terenu; 

pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu. 

Rozdział 5. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 9. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów 

niebezpiecznych wystepujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego 

gromadzenia tych odpadów i dostarczania do PSZOK-a, bądź do punktów zbiórki wyznaczonych na terenie 

miasta. 

2. W celu ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszcza się 

kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne 

potrzeby, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości 

należy dostarczać do PSZOK-a. 

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 10. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do: 

1) zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa dla otoczenia i właściwej opieki nad tymi 

zwierzętami; 

2) w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku prowadzenia psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za 

agresywną lub w inny sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu; 

3) natychmiastowego usuwania, przez osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zanieczyszczeń pozostawionych 

przez te zwierzęta, za wyjątkiem osób niewidomych, korzystających z psów przewodników. 

Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 

lub w poszczególnych nieruchomościach 

§ 11. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostać się na drogi, tereny 

publiczne i przeznaczone do wspólnego użytku. 

2. Wytwarzane w trakcie utrzymania zwierząt gospodarskich odpady i nieczystości należy gromadzić 

w miejscu nie stwarzającym uciążliwości w korzystaniu z posesji sąsiednich. 

3. Zabrania się trzymania zwierząt gospodarskich w budynkach wielorodzinnych. 
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Rozdział 8. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia 

§ 12. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 

1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi; 

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno-spożywczych. 

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku we 

wrześniu lub październiku. 
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