
UCHWAŁA NR 507/2013
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nieprzestrzeganie obowiązków i zakazów określonych w Regulaminie podlega karze grzywny w trybie 
postępowania w sprawach o wykroczenie. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr 460/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z wyłączeniem § 5 ust. 9; § 8 ust. 1 pkt 1 ppkt c,d,e; § 11 ust. 1 pkt 3,4,5,6 oraz ust. 
3 i 4, które wejdą w życie z dniem 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 507/2013 

Rady Miejskiej w Radomiu 

z dnia 26 marca 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIASTA RADOMIA 

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, zwane 
dalej „Regulaminem”, dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunków ich rozmieszczania oraz utrzymania; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe; 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391); 

2) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wykaz punktów dostępny na stronie 
internetowej www.radom.pl. 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasta Radomia zapewniają utrzymanie 
nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy oraz poprzez: 

1) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w rozdziale 3; 

3) ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia dla 
sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń 
i pracowników przedsiębiorstwa uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych; 

4) utrzymanie czystości w miejscach ustawiania pojemników do zbierania odpadów komunalnych; 

5) zbieranie odpadów komunalnych w pojemnikach do tego celu przeznaczonych w sposób określony w rozdziale 
2 i 3. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów komunalnych: 

1) papier i tektura; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 
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4) opakowania wielomateriałowe; 

5) szkło (butelki i słoiki); 

6) zmieszane odpady komunalne (mokre); 

7) odpady zielone; 

8) przeterminowane leki; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) zużyte opony; 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

13) popiół i żużel; 

14) odpady niebezpieczne. 

2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie jako odpady suche. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 5 powinny być zbierane i odbierane odrębnie jako odpady szklane. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 6 powinny być zbierane i odbierane odrębnie jako odpady mokre. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 7 winny być zbierane i odbierane odrębnie. 

6. Odpady wyszczególnione w ust. 1 pkt 8-11 należy przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania 
zgodnie z zasadami określonymi w § 5 niniejszego Regulaminu. 

7. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 12 powinny być zbierane i odbierane oddzielnie zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5 ust. 10 niniejszego Regulaminu. 

8. Odpady, o których mowa w ust.1 pkt 13, wytworzone w gospodarstwach domowych, powinny być zbierane 
i odbierane oddzielnie zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 8 niniejszego Regulaminu. 

9. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 14, wytworzone w gospodarstwach domowych, należy rozumieć jako: 

- baterie i akumulatory, 

- zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne zawierające rtęć, 

- pozostałości farb, tuszy, lakierów, klejów, żywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowania po 
tych środkach, 

- pozostałości środków ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach, 

- pozostałości środków chemii gospodarczej zawierające substancje niebezpieczne, 

- środki do impregnacji drewna, w tym opakowania po tych środkach, 

- oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, w tym opakowania po tych środkach, 

- inne zawierające substancje niebezpieczne. 

Odpady te należy zbierać odrębnie i przekazywać bezpośrednio do miejsc ich zbierania zgodnie z zasadami 
określonymi w § 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 

§ 5. 1. Odpady papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych należy zbierać 
w pojemnikach ustawionych na nieruchomości. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się ich zbieranie 
w workach. 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

2. Odpady szklane należy zbierać, w zależności od typu zabudowy: 

a) zabudowa jednorodzinna - w pojemnikach lub w workach 

b) zabudowa wielorodzinna – w ogólnodostępnych pojemnikach na szkło typu „dzwon”. 
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Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

3. Zmieszane odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach ustawionych na nieruchomości. 

4. Odpady zielone należy zbierać w pojemnikach lub workach na terenie nieruchomości. Dopuszcza się na 
własne potrzeby kompostowanie odpadów zielonych w sposób i w miejscu nie stwarzającym uciążliwości dla 
otoczenia. 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

5. Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych ogólnodostępnych 
pojemnikach zlokalizowanych w aptekach (wykaz aptek dostępny na stronie internetowej www.radom.pl). 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

6. Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
prowadzona będzie tzw. metodą „wystawki” (zgodnie z harmonogramem odbioru). 

Odpady te winny być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru, 
w następujący sposób: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - w miejscu odbioru umożliwiającym łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego 
do odbierania odpadów komunalnych 

b) w zabudowie wielorodzinnej - w miejscach zbierania odpadów komunalnych. 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

7. Odpady niebezpieczne oraz zużyte opony należy przekazywać bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. Dodatkowo, zużyte baterie i akumulatory można gromadzić w specjalnych 
pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Miasta Radomia: 

a) zużyte baterie – zbiórka w placówkach handlowych (wykaz punktów handlowych dostępny na stronie 
internetowej www.radom.pl). 

b) akumulatory – zbiórka w koncesjonowanych auto-złomach, które są już wyposażone w odpowiednie urządzenia 
do zbiórki tych odpadów oraz zawarły umowy ze specjalistycznymi firmami, zajmującymi się przewozem 
akumulatorów do zakładów, gdzie prowadzi się ich odzysk (wykaz adresów koncesjonowanych auto-złomów 
dostępny na stronie internetowej www.radom.pl). 

8. Popiół i żużel należy zbierać na terenie nieruchomości w odrębnych pojemnikach. 

Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców również bezpośrednio do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

9. Odpady zbierane w punkcie selektywnego zbierania odpadów będą przyjmowane nieodpłatnie wyłącznie od 
mieszkańców nieruchomości zamieszkałych. 

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe wytwarzane w wyniku remontów prowadzonych we własnym zakresie 
należy zbierać do pojemnika lub worka typu Big bag i mogą być dostarczane do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

11. Do odpadów zawierających azbest zastosowanie mają odrębne przepisy. 

12. Zarządca drogi zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku na drodze publicznej, wyposażenia jej 
w pojemniki do gromadzenia odpadów określone w § 8 niniejszego Regulaminu. 

13. Do ustawiania koszy ulicznych i zapewnienia odbioru zebranych tam odpadów zobowiązani są również 
prowadzący na nieruchomości działalność handlową, jeżeli w pobliżu obiektu nie ustawiono koszy ulicznych. 
Kosze te należy ustawiać przy obiekcie handlowym. 
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14. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy plenerowe lub zgromadzenia w miejscach 
publicznych, zobowiązany jest do ustawienia odpowiedniej ilości pojemników do zbierania odpadów oraz 
usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy (zgromadzenia), lecz nie później 
niż w ciągu 12 godzin od zakończenia imprezy (zgromadzenia). 

15. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kawiarenka zimowa, kiosk lub punkt 
gastronomiczny zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów, gwarantujące 
możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem. 

16. Zabrania się wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych i z 
działalności gospodarczej do koszy ulicznych oraz do miejsc gromadzenia odpadów przeznaczonych dla 
mieszkańców. 

17. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi mogą być 
wykonywane wyłącznie na terenie własnej nieruchomości oraz przy spełnieniu wymogów określonych w pkt 1 i 2: 

1) naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą obejmować jedynie drobne naprawy 
związane z bieżącą eksploatacją pojazdów; 

2) mycie i naprawy pojazdów mogą odbywać się pod następującymi warunkami: 

a) nie powodują uciążliwości dla osób korzystających z nieruchomości sąsiednich ; 

b) nie spowodują zanieczyszczenia środowiska naturalnego, a powstające ścieki nie będą bezpośrednio 
odprowadzane do wód i gleby oraz kanalizacji deszczowej. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego z wyłączeniem chodnika w ulicach 
objętych strefą płatnego parkowania. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy gromadzić w postaci pryzmy w sposób nie utrudniający poruszanie się 
pieszych i pojazdów. 

3. Śliskość pośniegową i gołoledź na chodnikach należy usuwać wyłącznie przy użyciu piasku lub innych 
materiałów szorstkich, które należy uprzątnąć po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemnikówprzeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 7. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości 
zapewniającej ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów oraz niżej 
wymienionych, minimalnych wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych w ciągu miesiąca: 

1) 120 litrów – na jednego mieszkańca; 

2) 12 litrów – na każdego ucznia (studenta) w szkole lub dziecko w przedszkolach i żłobkach; 

3) 12 litrów – na każdego pacjenta w przychodni lekarskiej; 

4) 12 litrów – na każdego zatrudnionego w pomieszczeniach biurowych, w rzemiośle i zakładach wytwórczych, 
w działalności gospodarczej; 

5) 80 litrów – na każde miejsce konsumpcyjne w lokalu gastronomicznym; 

6) 120 litrów – na każdy kiosk gastronomiczny; 

7) 80 litrów – na każde łóżko (lub miejsce) w szpitalach, hotelach, internatach, itp. obiektach użyteczności 
publicznej; 

8) 40 litrów – na każdą z osób zatrudnioną w handlu i usługach; 

9) 200 litrów – na każdy punkt handlowy zlokalizowany na targowiskach; 

10) 12 litrów – na każdy garaż lub miejsce postojowe; 
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11) 80 litrów - w ogrodach działkowych na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, natomiast 
poza tym okresem 20 litrów. 

§ 8. 1. Dopuszcza się do stosowania następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych 
do zbierania odpadów komunalnych: 

1) na terenie nieruchomości: 

a) dla zmieszanych odpadów komunalnych (mokre) 

- pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, zamykane, oznaczone napisem „Odpady mokre”, 
o minimalnej pojemności 110 litrów, 

b) dla odpadów suchych 

- pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, zamykane, oznaczone napisem „Odpady suche”, 
o minimalnej pojemności 110 litrów, 

- worki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 120 litrów w kolorze żółtym, 

c) dla odpadów szklanych 

- pojemniki typu „dzwon” o minimalnej pojemności 1500 litrów, lub inne pojemniki przeznaczone tylko dla 
tej frakcji, 

- worki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 120 litrów w kolorze zielonym 

d) dla odpadów zielonych 

- pojemniki metalowe lub z tworzywa sztucznego, o minimalnej pojemności 80 litrów, 

- worki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 80 litrów w kolorze brązowym, 

e) popiół i żużel 

- pojemniki metalowe o minimalnej pojemności 110 litrów 

2) na terenach użytku publicznego: 

- kosze metalowe, betonowe lub z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 30 litrów. 

§ 9. 1. Na terenach użytku publicznego kosze powinny być rozmieszczone na chodnikach 
w następujący sposób: 

1) obszar ograniczony ulicami: Janusza Kusocińskiego, Żwirki i Wigury, 
25 Czerwca,  Władysława Beliny- Prażmowskiego, 1905 Roku, Bolesława Limanowskiego, Mireckiego, 
Stanisława Wernera, Jacka Malczewskiego – kosze ustawione w odległościach nie większych niż 50 mb.; 

2) na pozostałym obszarze miasta w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego – kosze ustawione 
w odległościach nie większych niż 150 mb.; 

3) na każdym przystanku autobusowym komunikacji zbiorowej. 

2. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane przy ich 
wypełnieniu do ¾ pojemności. 

§ 10. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w czystości, w odpowiednim 
stanie technicznym oraz myć i dezynfekować w miejscach do tego celu przystosowanych, nie rzadziej niż raz na 
kwartał, a w okresie od czerwca do września, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące lub w razie potrzeby. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości: 

1) zmieszane odpady komunalne (mokre): 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – od 2 do 3 razy na tydzień z wyjątkiem budynków wyposażonych w zsypy, 
w których istnieje konieczność codziennego odbioru odpadów. 
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2) odpady suche: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na miesiąc, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na tydzień, 

3) odpady szklane: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na kwartał; 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na miesiąc, 

4) odpady zielone: 

w okresie od 1 maja do 31 października (według harmonogramu odbioru) - 1 raz na 2 tygodnie 

5) odpady wielkogabarytowe: 

w ramach tzw. „wystawki” (według harmonogramu odbioru) – 1 raz na kwartał 

6) popiół i żużel: 

w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia (według harmonogramu odbioru) – 1 raz na miesiąc. 

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne: 

1) odpady „mokre” – co najmniej 1 raz na tydzień; 

2) odpady „suche” – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. 

3. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą we własnym zakresie dostarczać odpady komunalne 
zbierane selektywnie oraz inne nie wymienione w § 4 ust. 1 (np. tekstylia), z wyłączeniem zmieszanych odpadów 
komunalnych, na bieżąco do punktów selektywnego zbierania odpadów. 

4. Właściciele zabudowy jednorodzinnej zobowiązani są, w dniu odbioru odpadów komunalnych, wystawić 
pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od tego wymogu 
w porozumieniu z przedsiębiorcą uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych. 

§ 12. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych powinna wynikać 
z zużycia wody i pojemności zbiornika. Właściciel nieruchomości nie może dopuszczać do przepełniania zbiornika 
i zanieczyszczenia powierzchni ziemi. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 13. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także podjąć 
działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez 
selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

§ 14. Odebrane odpady komunalne, w tym zbierane selektywnie, z terenu Gminy Miasta Radomia należy 
przekazywać do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „RADKOM” Sp. z o. o. w Radomiu przy ul. W. 
Witosa 94, wskazanego w „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Mazowsza na lata 
2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023” jako regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 15. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych 
nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz. 

§ 16. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do stałego 
i skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem 
lub uciążliwością dla ludzi poprzez: 

1) poddanie psa corocznemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie wg zasad określonych w przepisach odrębnych, 

2) w przypadku utrzymania psa na terenie nieruchomości, umieszczenia na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym 
tabliczki ostrzegawczej z napisem ,, uwaga pies’’ lub innym o podobnej treści, 
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3) wyprowadzanie psów na tereny użyteczności publicznej i tereny przeznaczone do wspólnego użytku tylko na 
smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne lub psów w inny sposób zagrażających otoczeniu 
również w kagańcu, 

4) wyprowadzanie psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa w chwili jego 
rozdrażnienia, 

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów i innych terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów zieleni i klatek 
schodowych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady lub urządzeniach kanalizacji sanitarnej. 

Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów- przewodników, 

6) przewożenie psów środkami komunikacji publicznej na zasadach określonych przez przewoźnika. 

2. Pozostałe zwierzęta domowe, w tym zwierzęta egzotyczne, na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego i w środkach komunikacji publicznej należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia, jak 
np. klatka, uprząż, kaganiec lub smycz. 

§ 17. Zakazuje się: 

1. Pozostawiania zwierząt na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu. 

2. Utrzymywania zwierząt w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynkach wielo mieszkaniowych 
(np. strychy, klatki schodowe, piwnice, pralnie) oraz w częściach wspólnych nieruchomości (np. trawniki, 
podwórza), chyba że właściciel lub administrator nieruchomości postanowił inaczej. 

3. Pozostawiania psów i innych zwierząt domowych w obrębie nieruchomości niezamieszkałych lub 
nieużytkowanych. 

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 18. Wprowadza się zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. 

§ 19. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt 
gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych dla 
zwierząt spełniających wymogi przepisów odrębnych oraz jeżeli wszelkie uciążliwości dla środowiska związane 
z utrzymywaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której znajdują się zwierzęta. 

§ 20. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić: 

1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów i nieczystości w sposób 
nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, 

2) utrzymywanie w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich, 

3) przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych i weterynaryjnych, 

4) usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami weterynaryjnymi. 

Rozdział 8.
Obowiązek deratyzacji 

§ 21. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają : 

1) obszary zabudowy wielorodzinnej, 

2) budynki użyteczności publicznej, 

3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi, 

4) tereny składowania odpadów. 

2. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie w terminach : wiosennym i jesiennym. 

3. W okresie przeprowadzania deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania miejsc 
wyłożenia środków zwalczających gryzonie napisem „Uwaga trucizna”. 
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4. W przypadku występowania gryzoni poza terminami określonym w pkt 2. deratyzację należy przeprowadzać 
również doraźnie.” 
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