
 

 

UCHWAŁA NR XX/140/20 

RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice 

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. z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej 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 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala: 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/309/17 Rady Miejskiej w Wilamowicach z dnia 23 sierpnia 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

 

 

Stanisława Kudłacik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 maja 2020 r.

Poz. 3755



Załącznik do uchwały Nr XX/140/20 

Rady Miejskiej w Wilamowicach 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wilamowice 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

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

Wilamowice. 

§ 2. Pojęcia podstawowe:  

1) odpady komunalne – odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), 

2) bioodpady – bioodpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), 

3) odpady niebezpieczne - odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 4 z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), 

4) nieczystości ciekłe – nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,  

z późn. zm.), 

5) zbiorniki bezodpływowe – zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010, z późn. zm.), 

6) stacje zlewne - stacje zlewne w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), 

7) selektywne zbieranie – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 24) ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), 

8) właściciele nieruchomości – należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 

ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), 

9) zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć zabudowę w rozumieniu § 3 pkt. 2) Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065); 

10) nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym - nieruchomość, o której mowa w art. 2 ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 

z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), 

11) przedsiębiorca – rozumie się przez to podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez 

Burmistrza Wilamowic, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.),  lub podmiot 

posiadający zezwolenie Burmistrza Wilamowic na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2010, z późn. zm.), 

12) chodnik – chodnik w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), 
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13) zbieranie odpadów – rozumie się przez to działanie zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 34) ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), 

14) zwierzęta gospodarskie – zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2 pkt. 1) ustawy z dnia 29 czerwca 

2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2132), 

15) odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych - odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw 

domowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.). 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych 

§ 3. 1.  Obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości podlegają 

następujące rodzaje odpadów: 

1) papier, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady - odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 

7) bioodpady - pozostałe bioodpady niewymienione w pkt. 6, 

8) odpady niebezpieczne, 

9) przeterminowane leki i chemikalia, 

10) 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, 

11) zużyte baterie i akumulatory, 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

14) zużyte opony, 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

16) odpady tekstyliów i odzieży, 

17) popiół. 

2. Inne niż wymienione w ust. 1 odpady komunalne należy zbierać jako niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne. 

3. Bioodpady należy w pierwszej kolejności poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do 

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

właściciela nieruchomości należy pozbyć się z terenu nieruchomości w sposób, o którym mowa w § 12 ust. 1 

pkt. 1). 

4. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne powinno być prowadzone 

z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego. 

5. Posiadanie kompostownika i kompostowanie właściciel nieruchomości zgłasza w deklaracji o wysokości 

opłaty. 

6. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 6), 13), 17) i ust. 2 są odbierane od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Wilamowice 

a Przedsiębiorcą. 
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7. Odpady komunalne, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 są odbierane od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli nieruchomości na 

której znajduje się domek letniskowy, od właścicieli innej nieruchomości wykorzystywanej na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe w ramach umowy zawartej pomiędzy właścicielem tej nieruchomości 

a Przedsiębiorcą. 

8. Worki z wysegregowaną frakcją odpadów komunalnych należy zawiązać oraz umieścić w miejscu 

ustawiania pojemników w terminach odbioru danej frakcji odpadu. 

§ 4. 1.  W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbiera się odpady komunalne, o których 

mowa w § 3 ust. 1. 

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbiera się odpady komunalne pochodzące od 

właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

3. Odpady w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbiera się selektywnie w specjalnie 

do tego celu przeznaczonych i opisanych pojemnikach i kontenerach, będących w wyposażeniu punktu. 

§ 5. Właściciele nieruchomości, zobowiązani do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 

z części nieruchomości służących do użytku publicznego w dniu powstania zanieczyszczeń, w co najmniej 

połowie jej szerokości. 

§ 6. 1.  Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych poza myjniami – na terenie nieruchomości pod 

warunkiem odprowadzania powstających ścieków po przejściu przez osadnik do kanalizacji lub zbiorników 

bezodpływowych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się na własnej 

nieruchomości pod warunkiem: 

1) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości w celu 

zapobieżenia przedostawania się płynów samochodowych do ziemi i wód, 

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych. 

Rozdział 3. 

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 rozmieszczenia tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 7. 1.  Ustala się następujące rodzaje pojemników: 

1) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (tworzywa sztucznego) lub wykonane ze 

stali ocynkowanej, wyposażone w uchwyty transportowe i szczelne pokrywy, przystosowane do 

mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub 

listwę grzebieniową. 

2) IGLOO wykonane z żywic poliestrowych wyposażone w otwory wrzutowe (okrągłe lub prostokątne) 

zabezpieczone gumą, przystosowane do opróżniania przez podniesienie przy pomocy dźwigu z systemem 

HDS i otwarcie klap dennych, 

3) kosze uliczne, 

4) worki wykonane z polietylenu o grubości co najmniej 30µm, 

5) pojemniki mające budowę otwartego lub zamkniętego metalowego kontenera z zaczepem hakowym lub 

bramowym o pojemności od 7 m3. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) przeznaczonych do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych: 

1) dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej gdzie zamieszkuje: 

a) do 5 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, 

b) na każde kolejne 5 osób ilość pojemników o minimalnej pojemności 120 l wzrasta o dodatkową sztukę 

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/mieszkańca w cyklu tygodniowym; 
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2) dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym gdzie zamieszkuje: 

a) do 30 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l, 

b) na każde kolejne 30 osób ilość pojemników o minimalnej pojemności 1100 l wzrasta o dodatkową sztukę 

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/mieszkańca w cyklu tygodniowym; 

3) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l  - 

przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 10 l/osobę korzystającą z obiektu w cyklu tygodniowym; 

4) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 

a) do 20 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, 

b) powyżej 20 do 40 osób - co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 120 l, 

c) powyżej 40 do 60 osób - co najmniej trzy pojemniki o minimalnej pojemności 120 l 

d) powyżej 60 osób – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 1100 l, 

- przyjmując średnią ilość wytwarzanych odpadów 2,5 l/osobę korzystającą z nieruchomości w cyklu 

tygodniowym; 

§ 8. 1.  Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych takich jak: 

papier; metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło: 

1) wytwarzanych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej 

stosuje się worek o minimalnej pojemności 80 l na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie, 

2) wytwarzanych na nieruchomościach zabudowanych budynkiem wielolokalowym stosuje się IGLOO 

o minimalnej pojemności 1,5 m3 lub worek o minimalnej pojemności 80 l - na każdą frakcję odpadów 

zbieranych selektywnie, 

3) wytwarzanych na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy stosuje się, w zależności od 

potrzeb, odpowiednio pojemnik o minimalnej pojemności 120 l, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) lub 

IGLOO o minimalnej pojemności 1,5 m3 lub worek o minimalnej pojemności 80 l - na każdą frakcję 

odpadów zbieranych selektywnie.  

4) wytwarzanych na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe stosuje się worek o minimalnej 

pojemności 80 l na każdą frakcję odpadów zbieranych selektywnie . 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1) przeznaczonych do 

zbierania popiołu – 120 l. 

3. Ustala się minimalną pojemność pojemników, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 przeznaczonych do 

zbierania bioodpadów – 120 l. 

4. Pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 2 winny posiadać oznaczenie 

rodzaju gromadzonych w nich odpadów. 

5. Odpady mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

powinny być gromadzone w pojemnikach o minimalnej poj.  7 m3. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy gromadzić w  pojemnikach 

o minimalnej poj. 7 m3.  

§ 9. 1.  Do gromadzenia odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego służą pojemniki 

o minimalnej pojemności 120 l lub kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l. 

2. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych służą pojemniki - kosze uliczne 

o minimalnej poj. 20 l. Kosze uliczne należy rozmieszczać przy ciągach komunikacyjnych w odległości 

nie mniejszej niż 600 m, przejściach dla pieszych, w sąsiedztwie wiaty przystankowej przystanków 

komunikacji publicznej, a w przypadku braku wiaty przystankowej, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

§ 10. 1.  Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy rozmieszczać na terenie 

nieruchomości w wydzielonych i utwardzonych miejscach. 
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2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w miejscu 

wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających z pojemników. 

3. Pojemność pojemników powinna być dostosowana na nieruchomościach zamieszkałych do ilości osób 

korzystających z tych pojemników, a na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy do ilości 

odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie pojemnika oraz tak, 

aby pojemnik można było zawsze swobodnie zamknąć klapą. 

§ 11. 1.  Utrzymywanie pojemników w należytym stanie porządkowym polega na: 

1) zapewnieniu odpowiedniej wielkości pojemników, aby nie dochodziło do ich przepełnienia, 

2) zamykaniu pojemników w celu zabezpieczenia odpadów przed dostępem wód opadowych oraz zwierząt. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w należytym stanie 

technicznym poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji oraz wymiany w przypadku uszkodzenia lub 

zniszczenia uniemożliwiającego ich dalsze użytkowanie. 

3. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym poprzez ich okresowe 

mycie i dezynfekcję z częstotliwością nie mniejszą niż 2 razy w roku. 

4. Miejsca gromadzenia odpadów utrzymuje się w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym 

poprzez usuwanie z otoczenia odpadów zalegających wokół pojemników oraz ich zamiatanie i uprzątanie. 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 12. 1.  Określa się szczegółowy sposób pozbywania się zebranych odpadów komunalnych przez 

właścicieli z terenu nieruchomości: 

1) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 10), 13) - 17) należy: 

a) przekazywać przedsiębiorcy, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 11) - 12) należy: 

a) przekazywać przedsiębiorcy, 

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

c) przekazywać do punktów ich sprzedaży. 

3) odpady, o których mowa w § 3 ust. 2 należy przekazywać przedsiębiorcy. 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz właściciele nieruchomości, na których 

znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

zobowiązani są udostępnić przedsiębiorcy pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w dniu 

ich odbierania do godziny 7.00 rano poprzez wystawienie ich do granicy nieruchomości w miejsce 

umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp. 

3. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkiem wielolokalowym oraz nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są udostępnić przedsiębiorcy pojemniki przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych w dniu ich odbierania do godz. 7.00 rano poprzez umożliwienie swobodnego dojazdu 

i dostępu do miejsca lokalizacji pojemników do gromadzenia odpadów. 

§ 13. 1.  Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości: 

1) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1) - 5) nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

2) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 8) - 16) nie rzadziej niż raz do roku, 

3) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 17) nie rzadziej niż: dwa razy w miesiącu w okresie od listopada 

do marca i raz w miesiącach: kwiecień, maj, lipiec, wrzesień, październik, 

4) odpady, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 6), 7) i w § 3 ust. 2 nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że: 
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a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż: raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia 

do października i raz w miesiącu w pozostałych miesiącach, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż: raz na tydzień w okresie od kwietnia do października 

i dwa razy w miesiącu w pozostałych miesiącach. 

2. Częstotliwość pozbywania się zebranych odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego nie powinna być mniejsza niż raz w tygodniu. 

§ 14. 1.  Nieczystości ciekłe z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

które nie mogą być odprowadzane do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej, a odprowadzane są do zbiorników 

bezodpływowych, muszą być usuwane w sposób systematyczny, gwarantujący zabezpieczenie przed 

przepełnieniem zbiorników bezodpływowych oraz przedostaniem się nieczystości do środowiska. 

Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych winna być dostosowana do ilości zużywanej wody oraz 

pojemności zbiornika bezodpływowego. 

2. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych nie powinna być mniejsza niż raz na trzy miesiące. 

3. W przypadku udokumentowania przez właściciela nieruchomości, że ilość wytworzonych ścieków od 

ostatniego opróżnienia zbiornika bezodpływowego w kolejnych trzech miesiącach była mniejsza od 

pojemności tego zbiornika, przepisu ust. 2 nie stosuje się. 

4. Odbiór nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winien być dokonywany na podstawie 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z przedsiębiorcą. 

Rozdział 5. 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 15. Na terenach z zabudową jednorodzinną bioodpady należy zagospodarować w przydomowych 

kompostownikach. 

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 

§ 16. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do:  

1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego użytku wyłącznie na smyczy, 

2) uprzątania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym; nie dotyczy to osób 

niewidomych korzystających z pomocy psa przewodnika. 

§ 17. Utrzymujący gady, płazy, ptaki lub owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 

zabezpieczyć je przed możliwością wydostania się z pomieszczenia. 

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach 

§ 18. 1.  Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w nieruchomościach położonych w promieniu 

50 m i bliżej od budynków wielorodzinnych, urzędów organów administracji, szkół i placówek w rozumieniu 

przepisów o systemie oświaty, placówek kulturalno-oświatowych, zakładów opieki zdrowotnej, kościołów. 

2. Dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

w ramach prowadzonej działalności rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych 

w pomieszczeniach dotychczas użytkowanych lub na ten cel przeznaczonych. W tym celu właściciel zwierząt 

zobowiązany jest do: 

1) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczeniem nieruchomości. 

2) gromadzenia i usuwania powstających w związku z chowem odpadów i nieczystości w sposób określony 

w odrębnych przepisach. 

§ 19. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy 

nieruchomości.  
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Rozdział 8. 

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji  

i terminów jej przeprowadzania 

§ 20. 1.  Nieruchomości zajęte pod budynki wielolokalowe, budynki użyteczności publicznej, obiekty 

handlowe, budynki usługowe i przemysłowe, zabudowania gospodarcze oraz fermy hodowlane, są obszarami 

polegającymi obowiązkowej deratyzacji. 

2. Obowiązkową deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzać w terminie od 1 do 30 września 

każdego roku. 
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