
  
 

 

Uchwała Nr  VIII/95/2019 

Rady Gminy Sieroszewice z dnia 16 lipca 2019 r. 

 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Sieroszewice  

 

Na  podstawie   art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 6 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) 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. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Gminy Sieroszewice uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.  

§ 3. Traci moc uchwała  Nr  VIII/52/2015  Rady Gminy Sieroszewice z dnia  30 czerwca 2015 r. w sprawie 

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieroszewice.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Załącznik 

do uchwały Nr VIII/95/2019 

Rady Gminy Sieroszewice 

z dnia 16 lipca 2019 r.  

 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE GMINY 

SIEROSZEWICE 

 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne 

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

Rozdział II. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania porządku, czystości oraz należytego stanu 

sanitarno – higienicznego na terenie nieruchomości poprzez: 

1) wyposażanie nieruchomości w dostateczną ilość pojemników i worków służących do gromadzenia 

odpadów komunalnych zgodnie z Rozdziałem III niniejszego Regulaminu oraz utrzymywanie   

ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

2) wyznaczenie miejsca na lokalizację pojemników na odpady komunalne, zapewniając do nich łatwy dostęp 

osobom wynoszącym do nich odpady, a w przypadku gdy zapewnienie takiego dostępu nie jest możliwe,   

do wystawienia pojemników i worków przed wejście na teren nieruchomości w dniu odbioru odpadów,      

w sposób nie stwarzający niedogodności dla sąsiadów i użytkowników dróg; 

3) dbanie o nieprzepełnienie  pojemników i kontenerów poprzez odpowiedni  dobór ich pojemności  zgodny   

z Rozdziałem III niniejszego Regulaminu; 

4) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przekazywania ich przedsiębiorcy, w sposób 

opisany w niniejszym Regulaminie; 

5) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby 

mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 

6) przy braku sieci kanalizacyjnej gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych  

lub oczyszczanie przez przydomowe oczyszczalnie ścieków bytowych spełniające wymagania określone          

w odrębnych przepisach prawa. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami odbywać się może na terenie nieruchomości 

niesłużącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji 

sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą 

być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

2. Poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone są tylko drobne naprawy  

tj. wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje pojazdów samochodowych,          

za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości,              

a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z zapisami niniejszego 

Regulaminu. 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości realizują poprzez: 

1) indywidualne przydomowe kompostowanie odpadów  kuchennych,  odpadów  ulegających  biodegradacji 

w tym  odpadów   opakowaniowych   ulegających   biodegradacji   i odpadów   zielonych,   powstających  

w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenie ogródków działkowych; usytuowanie kompostownika  

powinno  być  zgodne  z zapisami  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z dnia  12 kwietnia  2002 r.   

w sprawie warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i ich  usytuowanie  (t. j. Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1065 ze zm.); 

2) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji odpadów: 

a) przeterminowane leki i chemikalia; 



  
 

b) zużyte baterie i akumulatory; 

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

f) zużyte opony; 

3) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach lub workach następujących frakcji 

odpadów: 

a) szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w szczególności: butelki (bez nakrętek), naczynia szklane, 

słoiki (puste bez wieczek), szklanki; nie wrzucamy luster i szkła zbrojonego, fajans i porcelany, lamp 

jarzeniowych, szkła nietłukącego typu duralex, arcoroc, vareco; 

b) papieru i tektury w szczególności gazety, czasopisma, gazetki reklamowe, ulotki, zeszyty, książki 

składane  z tektury,   opakowania   z kartonu  i różne   kartki   (po  usunięciu  elementów   plastikowych  

i metalowych), torebki papierowe, koperty; nie wrzucamy papieru i tektury pokrywanych folią metalową 

lub tworzywami sztucznymi – opakowań po płynnej żywności; 

c) tworzyw sztucznych w szczególności zgniecione butelki typu PET po wodzie i napojach, butelki po 

chemii gospodarczej, oraz po kosmetykach (szamponie, płynie po kąpieli itp.), opakowania po serkach, 

jogurtach, torby i woreczki foliowe, doniczki, wiaderka, nakrętki i wieczka; 

d) metalu w szczególności opakowania z metalu, puszki aluminiowe po napojach, puszki po konserwach; 

e) opakowań wielomateriałowych w szczególności kartoniki po sokach i mleku; 

f) odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w szczególności 

odpady kuchenne i spożywcze w tym odpady zielone; 

g) pozostałych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) pozbawionych frakcji wymienionych                     

w punkcie 2) oraz w pkt 3 litera a-f; 

4) samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz punktów skupu 

zorganizowanych przez różne podmioty na terenie gminy – papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali, 

szkła, odpadów wielomateriałowych, zużytych baterii i zużytych akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów zielonych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikalii oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

5) samodzielne przekazywanie do wyznaczonych aptek uczestniczących w zbiórce przeterminowanych 

lekarstw pochodzących z gospodarstw domowych, których adresy będą na bieżąco podawane do publicznej 

wiadomości; 

6) dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego na terenie nieruchomości, a w terminach odbioru ww. odpadów 

wyznaczonych harmonogramem na chodnikach lub innych miejscu publicznym położonym                         

w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z terenu której pochodzi dany odpad; 

7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne tj. gruz budowlany należy przekazać  

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3. Odpady  powstałe  na  terenie  nieruchomości,   posegregowane   niezgodnie   z zasadami   określonymi 

w ust. 2 pkt 1-7 traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 5.  Obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących 

do użytku publicznego powinien być realizowany poprzez ich odgarnięcie w sposób umożliwiający przejście 

pieszych i nie powodujący zakłóceń w ruchu pojazdów, piasek użyty do tych celów należy usunąć  

z chodnika po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie 

zamówienia przez właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał 

umowę; 

2) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych powinna odbywać się w sposób systematyczny,  

nie  dopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych; 

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika  



  
 

z ich instrukcji eksploatacji. 

§ 7. Na terenie Gminy Sieroszewice zabrania się gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych) w workach oraz pojemnikach/workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 

wrzucania odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku oraz mieszania odpadów podczas  

ich odbierania i transportu. 

Rozdział III. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 8. 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo 

dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości 

lub osób trzecich. 

2. Pojemniki winne być  ustawione  w granicach  nieruchomości  z zachowaniem  warunków  określonych 

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

 jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), na równej 

utwardzonej nawierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą  

być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego jednostki wywozowej  

w celu ich opróżnienia. 

§ 9. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone na wydzielonym miejscu na terenie 

nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości. 

§ 10. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne powstałe w wyniku robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót do organu administracji architektoniczno- 

budowlanej, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 11. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów; 

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów; 

3) pojemniki na odpady o pojemności 660 litrów; 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów; 

5) pojemnik (KP 7) o pojemności 7 m
3
; 

6) pojemnik (KP 10) o pojemności 10 m
3
; 

7) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 litrów; 

8) worki na odpady segregowane o pojemności od 60 litrów do 120 litrów. 

§ 12. 1. W celu wyposażenia nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, ustala się 

następującą minimalną miesięczną ilość wytwarzanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych: 

1) dla budynków mieszkalnych - 30 l na mieszkańca; jeżeli z takiego pojemnika korzysta: 

a) od 1 do 4 osób – w rozmiarze 120 l; 

b) od 5 osób do 8 osób  - w rozmiarze 240 l; 

c) od 9 osób do 12 osób  - w rozmiarze 240 l i 120 l; 

d) od 13 osób – dwa urządzenia po 240 l; 

2) dla budynków użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej – 5 l na każdego pracownika oraz 0,5 l  

na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego; 

3) dla szkół wszelkiego typu - nie mniej niż 5 l na każdego ucznia i pracownika; 

4) dla żłobków i przedszkoli - nie mniej niż 5 l na każde dziecko i pracownika; 

5) dla lokali handlowych - nie mniej niż 50 l na każde 10 m² powierzchni całkowitej lokalu handlowego,  



  
 

lecz co najmniej 1 pojemnik 120 l na lokal; 

6) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne  

7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej pojemnik 240 l; 

8) dla  zakładów  rzemieślniczych,  usługowych  i produkcyjnych  odniesieniu  do  pomieszczeń  biurowych    

i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników; 

9) dla hoteli, pensjonatów itp.- nie mniej niż 20 l na jedno łóżko; 

10) dla cmentarzy - nie mniej niż 5 l na jedno miejsce pochówku, przy czym w okresie od 15 października  

do 15 listopada ilość pojemników należy dostosować do zapotrzebowania. 

2. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie 

nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 12 ust. 1 pkt 1 oraz częstotliwości 

ich pozbywania określonej w § 15. 

3. Minimalną pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ustala się na podstawie ilości wytwarzanych odpadów 

komunalnych określonej w § 12 ust. 1 pkt 2-10 oraz częstotliwość ich pozbywania określonej w § 15. 

4. Minimalna pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne w odniesieniu  

do domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe 

wynosi co najmniej 30 l na osobę, przy czym każda nieruchomość musi być wyposażona w co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 l oraz częstotliwość ich pozbywania określonej w § 15. 

§ 13. Ustala się następujące zasady dotyczące wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady 

komunalne: 

1) każda nieruchomość powinna być wyposażona w co najmniej jeden pojemnik do gromadzenia odpadów 

komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) o minimalnej pojemności określonej w § 12 ust. 2 - 4; 

2) w przypadku prowadzenia działalności handlowej branży spożywczej oraz gastronomicznej, podmiot 

prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza lokalem dodatkowych koszy na odpady 

o pojemności określonej w § 11 pkt 7. 

§ 14. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się pojemniki lub worki oznaczone 

rodzajem gromadzonego wewnątrz odpadu o następującej kolorystyce: 

1) niebieskie - z przeznaczeniem na papier i tekturę, oznaczone napisem "Papier" , o minimalnej pojemności 

120 l na każde 2 (słownie: dwie) osoby; 

2) zielone  - z przeznaczeniem na szkło i odpady opakowaniowe ze szkła oznaczone napisem "Szkło" 

o minimalnej pojemności 120 l na każde 6 (słownie: sześć) osób; 

3) żółte - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale, oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne" 

o minimalnej pojemności 120 l na każde 2 (słownie: dwie) osoby; 

4) brązowe - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów oznaczone napisem : "Bio" o minimalnej pojemności 80 l na nieruchomość. 

 

Rozdział IV. 

Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

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

nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

1) odpady niesegregowane (zmieszane) – z nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną  

na terenie Gminy Sieroszewice 1 raz w miesiącu  oraz 2 razy  w miesiącu z terenu zabudowy 

wielolokalowej.  Z nieruchomości niezamieszkałych, domków letniskowych oraz innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i części niezamieszkałej nieruchomości 

mieszanych odbiór tych odpadów odbywał się będzie 1 raz w miesiącu; 

 

2) zbierane  selektywnie  odpady  z tworzywa  sztucznego,  opakowań   wielomateriałowych,   metalu -  1 raz 



  
 

w miesiącu z terenu zabudowy jednorodzinnej oraz 2 razy  w miesiącu z terenu zabudowy wielolokalowej; 

3) zbierane odpady z papieru i tektury - 1 raz na trzy miesiące ;  

4) zbierane selektywnie odpady ze szkła i opakowań szklanych –1 raz w miesiącu z terenu zabudowy 

jednorodzinnej oraz 2 razy  w miesiącu z terenu zabudowy wielolokalowej; 

5) odpady   komunalne    ulegające    biodegradacji    ze    szczególnym    uwzględnieniem    bioodpadów  

w tym odpady zielone -  z nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną na terenie Gminy 

Sieroszewice 1 raz na miesiąc  oraz 2 razy w miesiącu w zabudowach wielolokalowych. 

2. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz chemikalii tj. resztek farb i lakierów, 

rozpuszczalników, zbiorników po aerozolach, pozostałości po służących do użytku domowego środkach  

do dezynfekcji i dezynsekcji, środkach ochrony roślin oraz opakowaniach po nich zebranych w sposób 

selektywny odbywać się będzie w ramach corocznych zbiórek i na bieżąco w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych. 

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny należy przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości do 0,300 Mg (1 megagram - oznacza standardową 

jednostkę stosowana w praktyce i przepisach prawnych dotycząca recyklingu do określania ilości odpadów,  

tj. 1 megagram = 1 tona) 1 raz na rok na nieruchomość. 

4. Niezależnie od wymogów zawartych w ust. 2 - 3 odpady komunalne zbierane selektywnie mieszkańcy 

mogą we własnym zakresie przekazywać do: 

a) zużyte przenośne baterie i akumulatory do punktów sprzedaży detalicznej, których powierzchnia sprzedaży 

przekracza 25 m², do punktów sprzedaży handlowej, a także organizacjom odzysku, a także przedsiębiorcom 

świadczącym usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Zużyte baterie można 

także przekazywać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych szkołach lub innych obiektach, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można przekazywać do punktów zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu, a także organizacjom odzysku których 

adresy są podane do publicznej wiadomości mieszkańcom. 

§ 16. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości powinna uniemożliwić wypływ 

nieczystości ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia. Ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości 

ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych, a w przypadku niepodłączenia do sieci 

wodociągowej - ilości określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

Rozdział V. 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 17. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia 

ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia 

założonych celów następujących określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami: 

1) zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,   

w tym odpadami żywności oraz innymi odpadami ulegającymi biodegradacji; 

2) osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów komunalnych w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 roku; 

3) zapewnienie jak najwyższej jakości zbieranych odpadów przez odpowiednie systemy selektywnego 

zbierania odpadów, w taki sposób, aby mogły one zostać w możliwie najbardziej efektywny sposób 

poddane recyklingowi; 

4) bilansowanie zgodnie z istniejącymi instrumentami prawnymi funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania określonych frakcji odpadów 

komunalnych i pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

 

 

 

 

Rozdział VI. 



  
 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 18. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed 

zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązani są do natychmiastowego usuwania 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.  

przez właścicieli lub opiekunów. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy 

psów przewodników. 

Rozdział VII. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej 

§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Prowadzący chów i hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany: 

1) do  posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 

ustawy   z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.); 
 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone  

do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona; 

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

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego Regulaminu; 

4) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości; 

5) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości  

lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór ; 

5) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych; 

6) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku 

wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony. 

Rozdział VIII. 

Obszary podlegające deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 21. 1. Obszarem obowiązkowej deratyzacji jest Gmina Sieroszewice. 

2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzenia 

deratyzacji  miejsc  i pomieszczeń  nieruchomości,  w szczególności  takich,  jak  np.  węzły  ciepłownicze        

i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia 

produkcyjne i magazyny, dwukrotnie w ciągu roku, w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych 

przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez gryzonie (szczury i myszy). 

 

3. Do zwalczania gryzoni należy używać preparatów (trutek) ogólnodostępnych, zatwierdzonych  

do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności  

dla środowiska naturalnego. Trutkę należy wkładać dwukrotnie w ciągu roku:  

I termin – kwiecień – maj, II termin wrzesień, październik, w ilości i według instrukcji stosowana danego 

preparatu. 

 

4. W przypadku wystąpienia gryzoni zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do niezwłocznego 

przeprowadzenia deratyzacji, niezależnie od terminów określonych w ust. 3. 


