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UCHWAŁA NR XXVIII/233/2021
RADY MIEJSKIEJ W SIENIAWIE
z dnia 25 października 2021 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 888) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przeworsku, Rada Miejska w Sieniawie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa
o treści w brzmieniu określonym w załączniku nr. 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Sieniawa.
§ 3. Traci moc Uchwała nr X/89/2019 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Danuta Król
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/233/2021
Rady Miejskiej w Sieniawie
z dnia 25 października 2021 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Sieniawa zwany dalej
„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujący na terenie Miasta
i Gminy Sieniawa.
Rozdział 2.
Zasady zbierania i pozbywania się stałych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie
nieruchomości
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:
a) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników umożliwiających zbieranie odpadów
komunalnych;
b) ustawienia pojemników lub worków na odpady na terenie nieruchomości w sposób zgodny z odnośnymi
przepisami budowlanymi i sanitarnymi;
c) gromadzenia w sposób selektywny w pojemnikach odpadów powstających na terenie nieruchomości wg.
zasad określonych w regulaminie;
d) zapewnienia dostępu do pojemników zawierających zgromadzone odpady komunalne w celu ich opróżnienia
przez uprawnionego odbiorcę odpadów w ustalonym terminie zgodnie z harmonogramem;
e) usuwania innych rodzajów odpadów komunalnych (wielkogabarytowych, elektroodpadów, odpadów
pochodzących z drobnych prac remontowo - budowlanych) w inny sposób, wg. zasad określanych
w Regulaminie, zgodnie z obowiązującym haromonogramem wywozu oraz regulaminem Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
2. Właściciel nieruchomości wyposaży nieruchomość, na której powstają odpady komunalne, w pojemniki
służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymywać będzie te pojemniki
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
3. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne na zasadzie „worek za worek”.
4. Dodatkową ilość worków na odpady do selektywnej zbiórki właściciel nieruchomości, o którym mowa
w ust.3, może bezpłatnie odebrać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sieniawie lub w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
§ 3. 1. Pojemniki, worki należy udostępniać odbiorcy odpadów w celu opróżniania w terminach
wyznaczonych w harmonogramie dostarczanym właścicielom nieruchomości.
2. Pojemniki, worki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych (przed posesję)
dla pracowników firm zajmujących się wywozem odpadów.
3. W przypadku braku możliwości dojazdu i odbioru opadów komunalnych z pojemnika wystawionego
przy posesji, pojemnik należy ustawić w najbliżej położonym miejscu przy drodze publicznej w terminie
odbioru określonym w harmonogramie.
§ 4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a są wytwarzane odpady
komunalne, są zobowiązani do samodzielnego wyposażenia nieruchomości w urządzenia zapewniające
selektywną zbiórkę i odbiór odpadów komunalnych na zasadach określonych w Regulaminie.
§ 5. 1. Pojemniki, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt a, powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie
sanitarnym, technicznym wraz z miejscem ich gromadzenia.
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2. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenach o charakterze wiejskim oraz
w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowania we własnym zakresie bioodpadów w kompostownikach
przydomowych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie narusza odrębnych
przepisów.
3. Dopuszcza się usuwanie odpadów tekstylnych (ubrań, obuwia, pościeli itp.) w celu ponownego
wykorzystania za pośrednictwem ogólnodostępnych punktów zbierania .
4. Dopuszcza się usuwanie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (ZSEiE) za pośrednictwem ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów komunalnych
(PSZOK).
§ 6. 1. Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na posesjach obejmuje następujące kategorie odpadów
zebrane selektywnie w pojemnikach lub workach odpady:
a) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych i truciznach;
c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali - z możliwością umieszczania w pojemniku lub worku
przeznaczonym do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych;
d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
e) bioodpady;
f) zimny popiół i żużel.
3. Odpady zbierane selektywnie, w tym odpady niebezpieczne które nie są odbierane bezpośrednio
z posesji należy samodzielnie i na własny koszt dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych.
4. Selektywne zbieranie odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych obejmuje:
a) papier w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin,
środkach medycznych i truciznach;
c) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali;
d) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe;
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej;
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
g) wykładziny, dywany, tekstylia i odzież;
h) zużyte opony w liczbie do 8 sztuk rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej;
i) zużyte baterie i akumulatory;
j) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
k) 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;
l) żarówki, świetlówki, lampy LED;
m) odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów w ilości do 40 szt.
worków 120 litrowych rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej;
n) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia
lub pozwolenia na budowę, w ilości do 300 kg rocznie z każdej nieruchomości zamieszkałej;
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o) pojemniki opróżnione i zawierające: chemikalia, farby, oleje i lakiery.
§ 7. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości.
§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne przy zachowaniu następujących
warunków:
a) będzie wykonywane na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości własnej lub udostępnionej
w tym celu;
b) przy użyciu środków ulegających biodegradacji;
c) nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi jest dopuszczalna przy
zachowaniu następujących warunków:
a) nie spowoduje zanieczyszczania środowiska;
b) powstające odpady będą usuwane zgodnie z wymogami dotyczącymi selektywnego zbierania odpadów.
Rozdział 3.
Szczegółowe zasady zbierania i wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zagospodarowują odpady poprzez:
a) umieszczenie ich w pojemnikach lub workach znajdujących się na wyposażeniu nieruchomości, w celu
odbioru przez odbiorcę odpadów;
b) samodzielne przetransportowanie odpadów komunalnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK);
c) samodzielny rozładunek odpadów komunalnych do pojemnika wskazanego przez obsługę PSZOK.
2. Odbiorca odpadów
harmonogramu.

odbiera

posegregowane

odpady

z terenu

nieruchomości

wg

przyjętego

3. Harmonogram odbioru odpadów z posesji (terminy odbioru poszczególnych rodzajów odpadów) są
udostępniane właścicielom nieruchomości w postaci ulotek oraz w Internecie na stronach Urzędu Miasta
i Gminy w Sieniawie.
Rozdział 4.
Szczegółowe zasady wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
§ 10. 1. Przewiduje się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie Miasta
i Gminy Sieniawa:
a) pojemniki standardowe z tworzywa PVC, spełniające wymagania Polskich Norm zharmonizowanych
z normami Unii Europejskiej o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) lub 0,24 m3 (240 litrów) o kolorystyce
odpowiadającej dla grupy odpadów, do zbiórki których są przeznaczone,
b) pojemniki standardowe o pojemności 1,1 m3 (1100 litrów) o kolorystyce odpowiadającej dla grupy
odpadów, do zbiórki których są przeznaczone,
c) worki z folii PE o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) o oznakowaniu i kolorystyce odpowiadającej dla grupy
odpadów, do zbiórki których są przeznaczone.
2. Do ogólnodostępnego zbierania odpadów przewiduje się następujące pojemniki:
a) kosze uliczne o pojemności minimalnej 0,05 m3 (50 litrów);
b) pojemniki na odpady o pojemności 0,12 m3 (120 litrów), 0,24 m3 (240 litrów) lub 1,1 m3 (1100 litrów);
c) worki foliowe oznakowane o pojemności 0,06 m3 (60 litrów) lub 0,12 m3 (120 litrów);
d) kontenery o pojemności 1,2 - 7 m3 ( 1200 - 7000 litrów), w tym pojemniki typu „dzwon" lub „klatka".
3. Worki na odpady zielone należy stosować jednorazowo, dla każdej zebranej partii odpadów.
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4. W przypadku zabudowy wielorodzinnej na odbiorcy odpadów spoczywa obowiązek wyposażenia
nieruchomości w odpowiednie pojemniki, umożliwiające selektywną zbiórkę co najmniej 5 wymienionych
w regulaminie rodzajów odpadów.
5. Nieruchomość należy wyposażyć w pojemniki oraz worki do selektywnego zbierania odpadów
w następującym układzie kolorystycznym i oznakowaniu :
a) do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) - pojemniki, kolor czarny,
b) do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - kolor żółty,
oznaczony napisem „tworzywa sztuczne i metale"
c) do zbierania odpadów papieru - kolor niebieski oznaczony napisem „papier i tektura";
d) do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła - kolor zielony, oznaczony napisem „szkło";
e) do zbierania bioodpadów - kolor brązowy oznaczony napisem „BIO"
f) zimny popiół i żużel – kolor szary oznaczony napisem „popiół”;
6. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach, uwzględniających
następujące normy minimalnych pojemności:
a) dla budynków mieszkalnych - 0,02 m3 (20 litrów) na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12
m3 (120 litrów) na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co
najmniej 0,06 m3 (60 litrów);
b) dla szkół wszelkiego typu - 0,003 m3 (3 litry) na każdego ucznia i pracownika;
c) dla żłobków i przedszkoli - 0,003 m3 (3 litry) na każde dziecko i pracownika;
d) dla lokali handlowych - 0,01 m3 (10 litrów) na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej
jeden pojemnik 0,24 m3 (240 litrów) na lokal;
e) dla punktów handlowych poza lokalem - 0,01 m3 (10 litrów) na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej
jeden pojemnik 0,24 m3 (240 litrów) na każdy punkt;
f) dla lokali gastronomicznych - 0,02 m3 (20 litrów) na jedno miejsce konsumpcyjne;
g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych pojemnik 0,12 m3 (120 litrów) na każdych 10 pracowników;
h) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 0,02 m3 (20 litrów) na jedno łóżko;
i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz co najmniej jednego pojemnika na odpady.
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady minimalnego wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania
odpadów:
1) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców od 1 do 4 osób):
a) pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),
b) 2 rodzaje worków o łącznej pojemności 0,24m3 (240 litrów) na odpady segregowane,
c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na odpady szklane opakowaniowe,
d) worki o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady.
2) dla zabudowy jednorodzinnej (o liczbie mieszkańców powyżej 4 osób):
a) pojemnik o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),
b) 2 rodzaje worków o łącznej pojemności 0,24m3 (240 litrów) na odpady segregowane,
c) worek o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na odpady szklane opakowaniowe,
d) worki o pojemności 0,12 m3 (120 litrów) na bioodpady.
3) dla zabudowy wielorodzinnej (wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych):
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a) kontener /kontenery o łącznej pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na odpady niesegregowane
(zmieszane),
b) kontener /kontenery o łącznej pojemności co najmniej 1,1 m3 (1100 litrów) na odpady segregowane tworzywa sztuczne,
c) kontener o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) lub 1,1 m3 (1100 litrów) na odpady segregowane - szkło
białe i kolorowe,
d) kontener o pojemności 1,1 m3 (1100 litrów) na odpady segregowane - papier i makulatura,
e) kontener o pojemności 0,24 m3 (240 litrów) lub 1,1 m3 (1100 litrów) na odpady segregowane bioodpady.
2. Ustala się, że wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości odbywać się będzie wg następujących
zasad:
1) odpady papieru i tektury, w tym odpady opakowaniowe z papieru i tektury:
a) 1 raz na miesiąc - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach wiejskich
i miejskich,
b) 1 raz na miesiąc - w zabudowie wielorodzinnej na obszarach miejskich.
2) metale, tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych i metali oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe:
a) 1 raz na miesiąc - z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach wiejskich
i miejskich,
b) 1 raz na miesiąc - w zabudowie wielorodzinnej na obszarach miejskich.
3) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła:
a) 1 raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach wiejskich
i miejskich,
b) 1 raz na miesiąc w zabudowie wielorodzinnej na obszarach miejskich,
4) bioodpady, odbierane w okresie od 01 kwietnia do 31 października,
a) 1 raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach
miejskich,
b) 1 raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej położonych na obszarach miejskich,
5) bioodpady odbierane w okresie od 01 stycznia do 31 marca oraz od 01 listopada do 30 grudnia
a) 1 raz w miesiącu z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach miejskich,
b) 1 raz na tydzień w zabudowie wielorodzinnej położonych na obszarach miejskich.
6) bioodpady, odbierane w okresie od 01 stycznia do 30 grudnia - 1 raz w miesiącu z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach wiejskich,
7) Określa się następującą częstotliwość odbioru komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
odbieranych wyłącznie w okresie od 01 stycznia do 31 marca oraz od 01 listopada do 30 grudnia:
a) 1 raz na miesiąc z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach miejskich,
b) 1 raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej położonych na obszarach miejskich.
8) Określa się następującą częstotliwość odbioru komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
odbieranych wyłącznie w okresie od 01 kwietnia do 31 października:
a) 1 raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach
miejskich,
b) 1 raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej położonych na obszarach miejskich,
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9) Określa się następującą częstotliwość odbioru komunalnych odpadów niesegregowanych (zmieszanych)
odbieranych wyłącznie w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia - 1 raz na miesiąc z budynków
mieszkalnych jednorodzinnych położonych na obszarach wiejskich.
10) Określa się następującą częstotliwość odbioru zimnego popiołu i żużlu odbieranych wyłącznie w okresie
od 01 stycznia do 31 marca oraz od 01 listopada do 30 grudnia:
a) 1 raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej,
b) 1 raz na tydzień dla zabudowy wielorodzinnej,
11) z terenów użytku publicznego:
a) opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak nie rzadziej niż dwa
razy w tygodniu,
b) opróżnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki surowców wtórnych stojących na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego następuje sukcesywnie w miarę ich zapełnienia, jednak
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
§ 12. 1. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego:
a) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach i terenach rekreacyjnych rozmieszcza się
kosze uliczne o pojemności minimalnej 0,04m3 (40 litrów), na przystankach komunikacji kosze należy
lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
b) w centrach handlowych, przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami - zestawy pojemników
przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła białego i kolorowego, tworzyw sztucznych, metali,
papieru i tektury, wielomateriałowych o pojemności od 0,8 m3 do 1,5 m3 (800 litrów do 1500 litrów),
oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki jak również opisowo i znakiem
graficznym.
2. Obowiązek opróżniania koszy, utrzymania ich w należytym stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym należy do zarządzającego nieruchomością, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej przystanków
komunikacyjnych opisanej w art. 3 ust. 2 pkt. 12 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach bezodpływowych
zobowiązani są do ich systematycznego opróżniania korzystając z usług uprawnionych jednostek
gospodarczych w celu niedopuszczenia do przepełnienia i wycieku zawartości zbiornika.
2. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, obowiązani
są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 14. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów powstałych w procesie
mechaniczno - biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych lub pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierający odpady
komunalne musi być zgodne z ustaleniami Planu gospodarki odpadami dla województwa podkarpackiego
uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2019 poz. 1579 z późń. zm.).
Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt domowych
§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych zobowiązane są do sprawowania
nad nimi opieki w sposób minimalizujący uciążliwość oraz wykluczający stworzenie zagrożenia
bezpieczeństwa dla innych osób.
2. W miejscach publicznych psy można prowadzić wyłącznie na smyczy, a psy agresywne także
w kagańcu.
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3. Spuszczanie psa ze smyczy jest możliwe jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko
w przypadku zachowania pełnej kontroli nad psem przez towarzyszącą mu osobę.
4. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta na terenach użyteczności publicznej (chodniki, jezdnie, trawniki, zieleńce,
place, itp.)
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. Zabrania się hodowli i chowu zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
z zabudową wielorodzinną, skoncentrowaną lub rozproszoną zabudową jednorodzinną, z wyjątkiem:
a) terenów, gdzie regulamin wewnętrzny wspólnot mieszkaniowych lub ogrodów działkowych określa
szczegółowe zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich,
b) terenów z zabudową jednorodzinną skoncentrowaną, gdzie utrzymywanie i prowadzenie chowu zwierząt
nie będzie powodowało dla współużytkowników lub właścicieli nieruchomości sąsiednich uciążliwości
zapachowych i wywołanych hałasem, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiednich warunków sanitarnych,
zoohigienicznych i bytowych.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów i terminów obowiązkowej deratyzacji
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowy wielorodzinnej, w tym wspólnot
mieszkaniowych i będących w zarządzie spółdzielni a także obiekty związane z przetwórstwem i dystrybucją
żywności oraz o przeznaczeniu rekreacyjno - wypoczynkowym.
2. Terminy przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji ustala się następująco:
a) od 1 kwietnia do 30 kwietnia,
b) od 1 września do 30 września.

