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OBWIESZCZENIE
RADY GMINY PSARY
z dnia 23 czerwca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja
2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary
Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) Rada Gminy Psary, ogłasza stanowiący
załącznik do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity Uchwały nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia
28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary
uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr XXI/213/2020 Rady Gminy Psary z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary oraz Uchwałą Nr XXIX/285/2021 Rady
Gminy Psary z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia
28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary

Przewodniczący Rady Gminy Psary
Jacenty Kubica
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Załącznik Nr 1 do obwieszczenia
Rady Gminy Psary
z dnia 23 czerwca 2021 r.
tekst jednolity
UCHWAŁA NR XIX/186/2020
RADY GMINY PSARY
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 4 ust. 1, ust. 2 i ust. 2a
pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U.
z 2019 poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Będzinie i po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwalą
Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Śl. z 2011 r. Nr 1, poz. 26)
Rada Gminy Psary
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary, w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVII/186/2016 Rady Gminy Psary z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2020 r.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/186/2020
Rady Gminy Psary
z dnia 28 maja 2020 r.
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY PSARY
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. 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,
7) odpady niebezpieczne,
8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) 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,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
13) zużyte opony,
14) odpady budowlane i rozbiórkowe,
3. Odpady niewymienione w ust. 2 należy zbierać oddzielnie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach
jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do:
1) przekazywania do odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów
zebranych selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 6 zgodnie z zapisami Rozdziału 4 niniejszego
Regulaminu,
2) przekazywania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów zebranych
selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 do 5 i 7 do 14.
§ 2. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części nieruchomości służących do użytku publicznego
winny być uprzątane i gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów,
w sposób umożliwiający ich odbiór.
§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczalne, jeżeli powstające ścieki są
odprowadzane do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w zbiorniku bezodpływowym.
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2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się na terenach
nieruchomości, z wyłączeniem terenów służących do użytku publicznego pod warunkiem, że czynności te
nie spowodują zanieczyszczenia środowiska.
Rozdział 2.
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwolnienia w całości właścicieli takich nieruchomości z obowiązku posiadania
pojemnika lub worka na te odpady
§ 4. 1 Zaleca się aby na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
bioodpady stanowiące odpady komunalne zostały zagospodarowane poprzez kompostowanie
w kompostownikach przydomowych.
2. Kompostowanie, o którym mowa w ust. 1 powinno być realizowane w wyznaczonym na terenie
nieruchomości zorganizowanym miejscu bądź urządzeniu, które umożliwia tlenowy rozkład substancji
organicznych.
§ 5. Zwalnia się w całości, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, w przypadku zadeklarowania przez nich
kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych.
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, warunków rozmieszczania tych pojemników lub worków, utrzymania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymania
w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 6. 1. Właściciel wyposażając nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winien uwzględnić średnią ilość niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, która wynosi 60 l na
osobę na miesiąc.
2. Minimalna pojemność pojemników, na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w którą należy
wyposażyć nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn ilości osób zamieszkujących
nieruchomość i średniej ilości wytwarzanych odpadów o której mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem, że minimalna
pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l.
3. Właściciel wyposażając nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy w pojemniki na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne winien uwzględnić średnią ilość wytwarzanych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, która w miesiącu wynosi:
1) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, zakładów rzemieślniczych,
usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych poza wymienionymi
w pkt 2 do 5 – 1 l na każdego pracownika, z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na terenie
nieruchomości winna wynosić 120 l.
2) dla szkół – 2 l na każdego ucznia i pracownika, z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność pojemnika na
terenie nieruchomości winna wynosić 120 l.
3) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika, z zastrzeżeniem, że minimalna pojemność
pojemnika na terenie nieruchomości powinna wynosić 120 l.
4) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, z zastrzeżeniem, że minimalna
pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l.
5) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, z zastrzeżeniem, że minimalna
pojemność pojemnika na terenie nieruchomości winna wynosić 120 l.
4. Określa się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
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1) pojemniki koloru czarnego lub grafitowego o minimalnej pojemności 120 l, przeznaczone do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
2) pojemniki koloru brązowego o minimalnej pojemności 120 l, oznaczone napisem „BIO” przeznaczone do
zbierania bioodpadów
3) worki wykonane z folii polietylenowej o minimalnej pojemności 120 l w odpowiedniej kolorystyce
i odpowiednio opisane tj.:
- worki koloru żółtego oznaczone napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” przeznaczone do
zbierania tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych i metali,
- worki koloru zielonego oznaczone napisem „SZKŁO” przeznaczone do zbierania szkła,
- worki koloru niebieskiego oznaczone napisem „PAPIER”, przeznaczone do zbierania papieru.
4) kontenery i worki „big bag” o minimalnej pojemności 1000 l na odpady budowlane i rozbiórkowe.
5. Pojemniki, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2 powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich
Norm lub posiadać wystawioną przez producenta deklarację zgodności i być przystosowane do wszystkich
grzebieniowych systemów opróżniania.
6. Określa się, że na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych stosuje
się pojemniki o minimalnej pojemności 30 l.
§ 7. 1. Określa się następujące warunki rozmieszczenia pojemników i worków na terenie nieruchomości:
1) Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyodrębnienia miejsca, w którym rozmieszczone zostaną
pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych,
2) Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny zostać rozmieszczone
w sposób zapewniający do nich łatwy dostęp,
3) kontenery lub worki „big bag” na odpady budowlane i rozbiórkowe należy rozmieścić w miejscu
umożliwiającym dojazd do nich pojazdu przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych.
2. Określa się następujące warunki rozmieszczania pojemników na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na drogach publicznych:
1) na drogach publicznych pojemniki należy rozmieścić na przystankach komunikacji publicznej,
2) na pozostałych terenach przeznaczonych do użytku publicznego pojemnikami należy rozmieścić
w odległości nie przekraczającej 500 m.
§ 8. Określa się następujące warunki utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym:
1) pojemniki na odpady komunalne należy poddawać myciu i dezynfekcji co najmniej dwa razy do roku,
2) pojemniki na odpady komunalne należy poddawać bieżącej konserwacji w celu utrzymania pojemnika
w odpowiednim stanie technicznym,
3) odpady komunalne należy zbierać w sposób niepowodujący przeciążenia pojemnika.
§ 9. Właściciele nieruchomości utrzymują w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca
gromadzenia odpadów poprzez:
1) gromadzenie odpadów jedynie w wyznaczonych do tego celu miejscach, w taki sposób aby nie dochodziło
do ich zmieszania,
2) dbanie o czystość i porządek na terenie przylegającym do miejsc gromadzenia odpadów, w tym
niedopuszczanie do zalegania odpadów poza pojemnikami i workami,
3) zabezpieczenie miejsc gromadzenia odpadów przed przypadkowym rozprzestrzenianiem się odpadów.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10. 1. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym
okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale– nie rzadziej niż raz w miesiącu
4) papier – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
5) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –
nie rzadziej niż raz na rok,
7) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły
i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe – nie rzadziej niż raz na rok,
2. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,
2) bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na w tygodniu, w pozostałym
okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale– nie rzadziej niż raz w miesiącu
4) papier – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
5) szkło - nie rzadziej niż raz w miesiącu,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –
nie rzadziej niż raz na rok,
7) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły
i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe – nie rzadziej niż raz na rok.
3. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
2) bioodpady – w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w pozostałym
okresie nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metal – nie rzadziej niż raz w miesiącu
4) papier – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
5) szkło - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły i strzykawki, zużyte baterie
i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe – nie rzadziej niż raz na rok.
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4. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych
do użytku publicznego – nie rzadziej niż raz w tygodniu.
§ 11. 1. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów właściciel nieruchomości
zamieszkałej pozbywa się poprzez udostępnienie pojemnika z odpadami w terminie określonym
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, wystawiając je przed posesję, na chodnik lub pobocze
drogi, w sposób umożliwiający bezpośredni załadunek pojemników na pojazd przedsiębiorcy oraz
nieutrudniający ruchu pieszego i samochodowego,
2) tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, metalu, szkła i papieru właściciel
nieruchomości zamieszkałej pozbywa się poprzez udostępnienie worka z odpadami w terminie określonym
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych, wystawiając je przed posesję, na chodnik lub pobocze
drogi, w sposób umożliwiający bezpośredni załadunek worków na pojazd przedsiębiorcy oraz
nieutrudniający ruchu pieszego i samochodowego lub poprzez ich samodzielne dostarczenie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych
opon właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się poprzez ich udostępnienie w terminie
określonym w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych wystawiając je przed posesję, na chodnik
lub pobocze drogi, w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i samochodowego, lub poprzez ich
samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
4) 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 właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się
poprzez ich samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości zamieszkałej pozbywa się na
indywidualne zgłoszenie lub poprzez samodzielne ich dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
2. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkami wielolokalowymi dopuszcza się pozbywanie się
odpadów komunalnych poprzez udostępnienie pojemników lub worków w miejscu gromadzenia odpadów,
zapewniając do nich łatwy dostęp.
3. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych:
1) odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 właściciel nieruchomości niezamieszkałej
pozbywa się poprzez udostępnienie pojemnika lub worka w terminie określonym w umowie zawartej
z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych, wystawiając je przed posesję, na
chodnik lub pobocze drogi, w sposób nieutrudniający ruchu pieszego i samochodowego lub poprzez
udostępnienie pojemników lub worków w miejscu gromadzenia odpadów, zapewniając do nich łatwy
dostęp.
2) pozostałych odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej pozbywa się w sposób
ustalony w umowie zawartej z przedsiębiorcą świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych.
4. Pojemniki na odpady znajdujące się w miejscach publicznych należy wyposażyć w worki, które należy
wymieniać każdorazowo podczas odbioru odpadów.
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez ich
odprowadzanie do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego lub
przydomowej oczyszczalni ścieków.
2. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do opróżniania bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu się zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
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3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do opróżniania osadów ściekowych z osadników
przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością wynikającą z zapisów instrukcji eksploatacji
oczyszczalni.
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni odbywa się na
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego przedsiębiorcy, posiadającemu zezwolenie na
prowadzenie tego rodzaju działalności na terenie gminy Psary, z którym właściciel nieruchomości podpisał
umowę.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 13. 1. Zaleca się, aby bioodpady wytworzone na terenie nieruchomości były zagospodarowywane we
własnym zakresie i na własne potrzeby w przydomowych kompostownikach.
2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez ograniczenie zakupu produktów jednorazowego użytku,
unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy, używanie akumulatorów nadających się do
ponownego naładowania, zamiast baterii jednorazowych.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, w tym do uprzątnięcia nieczystości
pozostawionych przez te zwierzęta.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do:
1) zabezpieczenia nieruchomości przed wydostaniem się zwierząt na zewnątrz,
2) wyposażenia psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec, za wyjątkiem
przypadków, w których ze względu na uwarunkowania behawioralne, stan zdrowia, wiek, rasę lub cechy
anatomiczne zwierzęcia jest to nieuzasadnione,
3) prowadzenia zwierząt w miejscach publicznych na smyczy lub uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną
dodatkowo w nałożonym kagańcu, za wyjątkiem przypadków, w których ze względu na uwarunkowania
behawioralne, stan zdrowia, wiek, rasę lub cechy anatomiczne zwierzęcia jest to nieuzasadnione,
4) niepozostawianie, w szczególności w miejscu publicznym, zwierzęcia agresywnego bez skutecznego
dozoru,
5) wyprowadzania zwierząt na tereny nieobjęte zakazami ich wyprowadzania, z zastrzeżeniem, że obowiązek
ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników,
6) niezwłoczne usuwanie odchodów pozostawionych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do
wspólnego użytku, z zastrzeżeniem, że obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających
z pomocy psów przewodników.
Rozdział 6.
Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 15. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w pomieszczeniach zamkniętych i terenach ogrodzonych, zabezpieczających przed samodzielnym
wydostaniem się zwierząt poza teren nieruchomości.
2. Zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości zabudowanych
budynkami wielolokalowymi.
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Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 16. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki jednorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. zakłady usługowe, sklepy, magazyny,
obiekty gastronomiczne.
2. Deratyzacja winna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na rok, uwzględniając okres od dnia 1 marca
do 31 maja oraz od 1 września do 31 października.

