
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/292/20 

RADY MIASTA SANOKA 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 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 (t.j. Dz.U.2020 poz. 713 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020 poz. 1439), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sanoku, 

Rada Miasta Sanoka 

uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka”, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/190/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka” (Dz. Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2020 r., poz. 1484). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta 

 

 

Andrzej Romaniak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5376



Załącznik do uchwały Nr XXXVII/292/20 

Rady Miasta Sanoka 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Sanoka 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

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

Miasta Sanoka, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020 poz. 1439). 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Każda nieruchomość w tym nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,  

a powstają odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do: 

1) zbierania powstałych na terenie nieruchomości w sposób selektywny następujących rodzajów 

odpadów komunalnych: „Papieru”, „Szkła bezbarwnego” i „Szkła kolorowego”, „Metali  

i tworzyw sztucznych”, „Bioodpadów”, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków  

i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów 

i odzieży oraz styropianu opakowaniowego i popiołów. 

2) zbierania „Bioodpadów” stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów 

zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy odrębnie od innych bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne. 

3) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych 

zapewniające możliwość ich opróżniania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do 

zbiórki odpadów oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym poprzez ich mycie i okresową dezynfekcję. 

4) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez 

niedopuszczanie do gromadzenia odpadów poza przeznaczonymi do tego celu pojemnikami. 

5) systematycznego przekazywania odpadów powstałych po segregacji odpadów oraz odpadów 

zebranych selektywnie tj.: „Papieru”, „Szkła bezbarwnego” i „Szkła kolorowego”, „Metali  

i tworzyw sztucznych”, „Bioodpadów" oraz "Popiołów" podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru 

zgodnie z harmonogramem, 

6) przekazywania do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych samodzielnie 

nieodpłatnie odpadów komunalnych: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków 

i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących 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 zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
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wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów tekstyliów 

i odzieży, styropianu opakowaniowego, „Bioodpadów” stanowiących części roślin pochodzących 

z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy oraz „Papieru”, „Szkła bezbarwnego” 

i „Szkła kolorowego”, „Metali i tworzyw sztucznych”, 

7) gromadzenia nieczystości ciekłych w urządzeniach do gromadzenia nieczystości ciekłych 

(zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków), 

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi „Bioodpady” mogą kompostować w przydomowych 

kompostownikach, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na 

środowisko oraz spełnia wymagania przepisów prawa w tym zakresie. W takim przypadku zwolnieni 

są z obowiązku posiadania worka przeznaczonego do gromadzenia „Bioodpadów” i ich oddawania 

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący „Bioodpady” w przydomowych kompostownikach 

zwolnieni są z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (proporcjonalnie do 

zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych). 

4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia 

odpadów komunalnych w taki sposób aby ich pojemność, ilości i rodzaj były dostosowane do ilości 

odpadów komunalnych zbieranych na danej nieruchomości. Kolorystyka i nazewnictwo pojemników 

powinno być dostosowane do zasad określonych w Regulaminie. 

5. Ustala się, że odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych tj. pożaru, zalania lub zniszczeń 

wywołanych zjawiskami atmosferycznymi, na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, na której 

zamieszkują mieszkańcy, będą odbierane po okazaniu stosownego protokołu Straży Pożarnej lub 

Policji w ramach uiszczonej na rzecz Gminy Miasta Sanoka opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego. 

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na 

wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości nieprzeznaczonych do użytku publicznego pod 

warunkiem odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej wyposażonej w urządzenia 

umożliwiające prawidłowe oczyszczanie ścieków lub zbiornika bezodpływowego. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się 

wyłącznie pod warunkiem, że nie powoduje zanieczyszczania środowiska a powstające odpady 

gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych, 

ROZDZIAŁ III 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych 

pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz na drogach 

publicznych: 

1) pojemniki na odpady powstałe po segregacji odpadów o pojemności: 60 l,120 l, 240 l, 1100 l, 

7000 l, 

2) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i worki o pojemności, 80 l przeznaczone do selektywnej 

zbiórki „Szkła bezbarwnego” i „Szkła kolorowego”, pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i worki 

o pojemności 120 l przeznaczone do selektywnej zbiórki „Papieru”, „Metali i tworzyw sztucznych”, 

pojemniki o pojemności 60 l, 120 l oraz worki o pojemności 60 l przeznaczone do selektywnej zbiórki 
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„Bioodpadów” i worki o pojemności 80 l przeznaczone do selektywnej zbiórki „Popiołów” na 

nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej. 

3) pojemniki o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 1500 l i 2500 l przeznaczone do selektywnej 

zbiórki „Szkła bezbarwnego”, „Szkła kolorowego”, „Papieru”, „Metali i tworzyw sztucznych” i worki 

o pojemności, 80 l przeznaczone do selektywnej zbiórki „Szkła bezbarwnego” i „Szkła kolorowego”, 

oraz worki o pojemności 120 l przeznaczone do selektywnej zbiórki „Papieru”, „Metali i tworzyw 

sztucznych”, pojemniki o pojemności 60 l,120 l, 400 l i worki o pojemności 60 l przeznaczone do 

selektywnej zbiórki „Bioodpadów” na nieruchomościach zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. 

4) kompostowniki o pojemności 1-2 m³ i wysokości do 1,5 m, 

5) pojemniki umieszczane na drogach (kosze uliczne) o pojemności 30 l i 50 l. 

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następującą jednolitą kolorystykę oraz 

oznakowanie pojemników i worków: 

a. zielony: przeznaczony na „Szkło kolorowe”, 

b. biały: przeznaczony na „Szkło bezbarwne”, 

c. niebieski: przeznaczony na „Papier”, 

d. żółty: przeznaczony na „Metale i tworzywa sztuczne”, 

e. brązowy: przeznaczony na „Bioodpady” 

f. szary: przeznaczony na „Popiół” 

3. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględniać 

przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być zlokalizowany w sposób 

umożliwiający dojazd podmiotu uprawnionego do opróżnienia zbiornika. 

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady komunalne 

w należytym stanie technicznym, a także poddawać je czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością 

zapewniającą utrzymanie ich w należytym stanie sanitarnym. 

6. Zarządcy dróg mają obowiązek utrzymać kosze w należytym stanie technicznym, a także 

poddawać je czyszczeniu i dezynfekcji z częstotliwością zapewniającą utrzymanie ich w należytym 

stanie sanitarnym. 

§ 6. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

jednorodzinnej minimalną pojemność pojemnika na odpady pozostałe po segregacji odpadów oraz 

pojemnika lub worka przeznaczonego do zbierania odpadów segregowanych: 

1) pojemność pojemnika na odpady pozostałe po segregacji odpadów w przypadku posiadania 

kompostownika przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 40 l na 1 os na miesiąc: 

a. do 3 osób – pojemnik 60 l, 

b. do 6 osób – pojemnik 120 l, 

c. do 12 osób – pojemnik 240 l 

d. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników. 

2) ilość pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych 

o pojemności 120 l na rok na 1 osobę: 

a. „Papier”– 3 szt. 

b. „Metale i tworzywa sztuczne”– 9 szt. 
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3) ilość pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych o pojemności  

120 l lub worków o pojemności 80 l na rok na 1 osobę: 

a. „Szkło kolorowe”– 2 szt. 

b. „Szkło bezbarwne”– 2 szt. 

4) ilość pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych  

o pojemności 60 l na rok na 1 osobę: 

a. „Bioodpady” – 4 szt. 

5) ilość worków przeznaczonych do zbierania odpadów segregowanych o pojemności 80 l na rok 

na nieruchomość : 

a. „Popiół” – 8 szt. 

2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 

wielorodzinnej prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych minimalną pojemność 

pojemnika na odpady pozostałe po segregacji odpadów oraz pojemnika przeznaczonego do zbierania 

na terenie nieruchomości odpadów segregowanych: 

1) pojemność pojemnika na odpady pozostałe po segregacji odpadów: 

a. do 7 osób – pojemnik 120 l, 

b. do 13 osób – pojemnik 240 l, 

c. do 179 osób – pojemnik 1100 l, 

d. do 843 osób – pojemnik 7000 l, 

e. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników. 

2) „Papier” jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta: 

a. do 27 osób – 1 pojemnik/worek 120 l 

b. do 253 osób – 1 pojemnik 1100 l, 

c. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników i worków 

3) „Szkło bezbarwne”, jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta: 

a. do10 osób – 1 worek 80 l, 

b. do 137 osób – 1 pojemnik 1100 l, 

c. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników i worków 

4) „Szkło kolorowe”, jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta: 

a. do 8 osób – 1 worek 80 l, 

b. do 110 osób – 1 pojemnik 1100 l, 

c. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników/worków 

5) „Metale i tworzywa sztuczne” jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta: 

a. do 7 osób – 1 pojemnik/worek 120 l, 

b. do 62 osoby – 1 pojemnik 1100 l, 

c. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników/worków 

6) „Bioodpady” jeżeli z takiego pojemnika/worka korzysta: 

a. do 35 osób – 1 pojemnik/worek 60 l 
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b. do 70 osób – 1 pojemnik 120 l 

c. do 235 osób– 1 pojemnik 400 l 

d. powyżej ustalonej ilości osób należy przyjąć sumę w/w pojemników/worków 

3. Pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych 

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

powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i wyliczona przy uwzględnieniu wskaźnika 

wytwarzania odpadów wg poniższych zapisów: 

1) zakłady przemysłowe, usługowe, sklepy, straż pożarna, straż graniczna, policja 

w zależności od ilości zatrudnionych osób przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 19 l na  

1 osobę na miesiąc: 

2) biura w zależności od ilości zatrudnionych osób przy przyjętej normie nagromadzenia 

odpadów 33 l na 1 osobę na miesiąc: 

3) szpitale w zależności od ilości zatrudnionych osób przy przyjętej normie nagromadzenia 

odpadów 40 l na 1 osobę na miesiąc: 

4) szkoły, w zależności od ilości uczniów i zatrudnionych osób przy przyjętej normie 

nagromadzenia odpadów 2,2 l na 1 osobę na miesiąc: 

5) przedszkola, żłobki w zależności od ilości dzieci i zatrudnionych osób przy przyjętej normie 

nagromadzenia odpadów 2,7 l na 1 osobę na miesiąc: 

6) lokale gastronomiczne w zależności od zajmowanej powierzchni lokalu przy przyjętej normie 

nagromadzenia odpadów 44 l na 10 m
2
 powierzchni lokalu miesięcznie: 

7) obiekty kulturalne, biblioteki w zależności od zajmowanej powierzchni obiektu/lokalu przy 

przyjętej normie nagromadzenia odpadów 2,7 l na 10 m
2 

powierzchni obiektu/lokalu miesięcznie: 

8) hotele, pensjonaty, schroniska, internaty w zależności od ilości miejsc noclegowych przy 

przyjętej normie nagromadzenia odpadów 26 l na 1 miejsce miesięcznie: 

9) nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, przy przyjętej normie nagromadzenia 

odpadów 120 l na 1 domek letniskowy/inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, 

10) rodzinne ogrody działkowe w zależności od ilości działek wchodzących w skład rodzinnego 

ogrodu działkowego, przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 20 l na 1 działkę wchodzącą  

w skład rodzinnego ogrodu działkowego miesięcznie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, 

11) cmentarze w zależności od powierzchni cmentarza przy przyjętej normie nagromadzenia 

odpadów 1,2 l na 10m
2
 powierzchni przy jednorazowym opróżnieniu pojemnika, 

12) place targowe w zależności od powierzchni placu przy przyjętej normie nagromadzenia 

odpadów 1,7 l na 10 m² powierzchni miesięcznie, 

13) inne obiekty niewymienione w pkt. 1) do 12) w zależności od zajmowanej powierzchni 

obiektu przy przyjętej normie nagromadzenia odpadów 1,7 l na 10m² powierzchni miesięcznie. 

ROZDZIAŁ IV 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych  

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na 

nieruchomości. 
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2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez 

ich umieszczenie w odpowiednich pojemnikach/workach, a następnie odbieranie ich przez podmiot 

uprawniony do odbioru odpadów. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki/worki przeznaczone do 

zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich 

wystawienie poza teren nieruchomości w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp 

podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów. 

§ 8. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej: 

1) odpady zbierane selektywnie: „Papier”, „Szkło bezbarwne”, „Szkło kolorowe”, „Metale 

i tworzywa sztuczne”, – jeden raz w miesiącu, 

2) odpady zbierane selektywnie: 

a) „Bioodpady” - raz na dwa tygodnie 

b) „Bioodpady” stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 

ogrodów, parków i cmentarzy – nie rzadziej niż 1 raz w roku 

3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz na dwa tygodnie. 

4) „Popiół” – raz na dwa miesiące w okresie październik – kwiecień 

2. Z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej: 

1) odpady zbierane selektywnie: „Papier”, „Metale i tworzywa sztuczne” – cztery razy 

w miesiącu, 

2) odpady zbierane selektywnie: „Szkło bezbarwne”, „Szkło kolorowe” – dwa razy w miesiącu, 

3) odpady zbierane selektywnie: 

a) „Bioodpady” – dwa razy w tygodniu 

4) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – trzy razy w tygodniu. 

3. Z dróg publicznych – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne co najmniej trzy razy 

w tygodniu. 

4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 

gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

5. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości, co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 8. W przypadku posiadania 

przydomowej oczyszczalni ścieków opróżniania osadnika zgodnie z częstotliwością wskazaną 

w części technicznej urządzenia. 

6. Nieczystości ciekłe odbierane powinny być wyłącznie przez podmioty posiadające stosowne 

zezwolenia. 

7. W przypadku wystąpienia odbioru odpadów w dniu wolnym od pracy, dniem odbioru odpadów 

jest inny dzień wyznaczony harmonogramem. 
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ROZDZIAŁ V 

Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). 

§ 9. W WPGO przyjęto następujące cele: 

1. Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów, w tym odpadów komunalnych, 

2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych 

oraz papieru i tektury, a także odzysk energii z odpadów. 

3. Zmniejszenie masy odpadów składowanych na składowiskach. 

4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

ROZDZIAŁ VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 

publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych 

zwierząt. 

2. Opiekun psa i innych zwierząt domowych jest zobowiązany do posiadania przy sobie zestawu 

sanitarnego do usuwania odchodów oraz bezzwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez 

zwierzęta na terenach ogólnodostępnych, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, 

terenach zieleni itp. Zanieczyszczenia takie winny być wyrzucane do pojemników na odpady 

komunalne zmieszane. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – 

przewodników. 

3. Przewożenie psów i innych zwierząt domowych środkami komunikacji publicznej odbywa się 

na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do opieki i dozoru nad nimi, aby 

wykluczyć zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi, lub zanieczyszczenie przez nie pomieszczeń i miejsc 

przeznaczonych do wspólnego użytku. 

ROZDZIAŁ VII 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich  

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 11. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenie 

osiedli o zabudowie wielorodzinnej. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz na 

terenach, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest: 

a) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości 

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia gleby i wody oraz powstawania uciążliwości odorowych 

b) zapewnić zwierzętom odpowiednie pomieszczenie oraz zastosować zabezpieczenia 

uniemożliwiające samowolne wydostanie się zwierzęcia poza nieruchomość. 

ROZDZIAŁ VIII 

Obszary podlegające obowiązkowi deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 12. 1. Ustala się, że obowiązkowej deratyzacji podlegają: 

1) altany śmietnikowe 

2) budynki, w których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, obiekty magazynowe 

wykorzystywane do przechowywania płodów rolnych oraz do celów gospodarki odpadami, 
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3) obiekty, w których prowadzone są usługi gastronomiczne 

2. Terminem przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji są miesiące: kwiecień, maj, wrzesień, 

październik. Dokładny termin Burmistrz Miasta podaje w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym 

Inspektorem Sanitarnym do publicznej wiadomości poprzez zarządzenie. 
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