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Poz. 3720
UCHWAŁA Nr XIX/128/2013
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 22 lutego 2013 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r. poz. 391 t. j.),
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim oraz po
przeprowadzeniu konsultacji społecznych Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
Nr XVIII/113/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Sokołów Podlaski.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej
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Załącznik
do uchwały Nr XIX/128/2013
Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim
z dnia 22 lutego 2013r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sokołów Podlaski
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1.
1. Regulamin określa zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1. Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej
w zakresie obejmującym:
a) papier, tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
g) odpady z pielęgnacji terenów zielonych,
h) tekstylia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony,
n) przeterminowane leki i chemikalia.
o) popiół.
2. Przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi prowadzącemu
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta,
który posiada podpisaną umowę z Miastem Sokołów Podlaski lub do punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub też przekazywanie ich odpowiedniemu podmiotowi w trybie określonym przez
właściwe przepisy. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiera uchwała Rady
Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
3. Zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, który ma podpisaną umowę z Miastem Sokołów Podlaski.
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4. Uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych na
zasadach ustalonych uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.
5. Utrzymywania pojemników lub kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych we właściwym
stanie technicznym i sanitarnym, umożliwiającym korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania
zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu,
opadłych liści i innych zanieczyszczeń, niezwłocznie po ich zaistnieniu, z części nieruchomości służących
do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie
utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem
możliwości odpływu wody do kanalizacji, a w przypadku przystanków komunikacyjnych oraz dróg
publicznych przy krawędzi jezdni poza terenem przystanku komunikacyjnego w taki sposób, aby nie
stanowiło to utrudnienia dla wsiadających i wysiadających pasażerów oraz zatrzymujących się pojazdów.
§ 4.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie następujących
warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków ulegających biodegradacji,
3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą
powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą
oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.
Rozdział III

Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia
tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym
§ 5.
1. Do zbierania odpadów na terenie miasta przewidziane są:
1) worki foliowe przezroczyste o pojemności 60 l i 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l,
3) pojemniki na odpady o pojemnościach: 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
4) kontenery o pojemności od 5 m3 do 7 m3,
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,
6) przydomowe kompostowniki.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i/lub worki przezroczyste o
następujących ujednoliconych kolorach:
1) Niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;
2) Żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) Zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
4) Brązowym z przeznaczeniem na popiół;
5) Biały z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
6) Czarny z przeznaczeniem na odpady zmieszane, nie segregowane;
3. Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej LDPE o grubości zapewniającej szczelność i trwałość.
Worki i pojemniki powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
odpadów, podczas ich magazynowania, transportu i przeładunku oraz posiadać oznaczenie określające
rodzaj gromadzonych odpadów.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–4–

Poz. 3720

4. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności
zapewniającej niedopuszczenie do ich przepełnienia, uwzględniając częstotliwości ich usuwania z terenu
nieruchomości określone w § 7 oraz poniższe normy:
Nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi – mają obowiązek dysponować pojemnikiem
o objętości min. 30 l na osobę, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość dla
zmieszanych odpadów komunalnych; odpady segregowane należy gromadzić w workach lub
pojemnikach o pojemności co najmniej 60 l;
2) Nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi – mają obowiązek dysponować pojemnikiem
o objętości min. 30 l na osobę dla zmieszanych odpadów komunalnych; odpady segregowane należy
gromadzić w pojemnikach o kolorystyce określonej w § 5 ust. 2 o pojemności wynikającej z
rzeczywistego zapotrzebowania, jednak nie mniejszej niż 110 l na każdą frakcję zbieraną selektywnie.
3) Dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia (studenta) i pracownika;
4) Dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
5) Dla lokali handlowych - 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 110 l na lokal;
6) Dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) Dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l,
8) Dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 110 l na każdych 10 pracowników zatrudnionych w firmie,
9) Dla domów opieki, internatów, hoteli, pensjonatów - 20 l na jedno łóżko;
10) Dla ogrodów działkowych – 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego
roku, i 5 l poza tym okresem;
11) Dla cmentarzy nie mniej niż jeden pojemnik 5 m³ na 1 ha nieruchomości;
1)

5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt. 5, jeśli jest prowadzona działalność handlowa w branży
spożywczej lub gastronomiczna, oraz w ust. 4 pkt. 6 i 7, należy dodatkowo na zewnątrz poza lokalem,
ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
§ 6.
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie
nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:
1) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla
osób z nich korzystających oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów z
zastrzeżeniem pkt 2,
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania
odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru na chodnik przy drodze publicznej lub drogę
publiczną przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą
odbierającym odpady,
3) pojemniki i worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników
ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz aby uniemożliwiać rozrywanie
worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,
4) pojemniki i worki na odpady opakowaniowe zmieszane oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie
należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych
lub podsiąkowych do momentu ich odbioru,
5) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności
poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,
6) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się
ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego
do dysponowania terenem na ten cel,
7) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do nich
samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego

–5–

Poz. 3720

2. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawiania
pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w
harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.
3. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych
terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla
wszystkich użytkowników w/w terenów,
2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych oraz
umożliwiających ich opróżnianie przez przedsiębiorcę,
3) powinny być rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszych i przebywania znacznej ilości osób, w tym w szczególności na przystankach komunikacyjnych
oraz przy oznakowanych przejściach dla pieszych,
4) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 7.
1.

Odpady podlegające wydzieleniu w drodze selektywnej zbiórki należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) nie rzadziej niż 1 raz na cztery tygodnie dla odpadów komunalnych takich jak:
- papier i tekstylia – worek niebieski,
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – worek żółty,
- opakowania szklane – worek zielony;
- popiół – pojemnik lub worek brązowy;
b) nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie dla zmieszanych, nie segregowanych odpadów komunalnych –
worek czarny.
2) w zabudowie wielolokalowej:
a) nie rzadziej niż 1 raz na tydzień dla odpadów komunalnych takich jak:
- papier i tekstylia – pojemnik niebieski,
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – pojemnik żółty,
- opakowania szklane – pojemnik zielony;
b) nie rzadziej niż dwa razy na tydzień dla zmieszanych, nie segregowanych odpadów komunalnych –
pojemnik czarny.
c) nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie - popiół – pojemnik lub worek brązowy.

2.

Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady
zielone – należy gromadzić w worku białym oraz sukcesywnie, na bieżąco przekazywać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów.
Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na własnej nieruchomości pod
warunkiem:
a) nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;
b) posiadania kompostownika spełniającego Polskie Normy;
c) wykorzystywania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb lub przekazywania go przedsiębiorcy;

3.

Meble i odpady wielkogabarytowe – odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę
wybranego w drodze przetargu dwa razy w ciągu roku, w ramach organizowanej przez Miasto akcji
wystawkowej lub na bieżąco przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów . Termin i
harmonogram akcji zostanie podany do publicznej wiadomości.

4.

Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach,
uniemożliwiających pylenie i rozwiewanie. W ramach zryczałtowanej opłaty odbierane będą wyłącznie te
odpady budowlane, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia
na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji
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przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w uchwale w sprawie
wysokości cen za usługi dodatkowe;
5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – mieszkaniec Miasta może przekazać do wyspecjalizowanych
punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, może również zdać w punkcie
sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż
ilość kupionych artykułów lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
6. Zużyte opony – należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
7. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w tym
przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony
roślin itp. - należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
8. W przypadku terenów przeznaczonych do użytku publicznego wprowadza się obowiązek usuwania
odpadów z minimalną częstotliwością jeden raz na trzy dni.
9. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę
sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je
przed wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą;
10. Na obszarze zabudowy wielolokalowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z
zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków;
11. Opróżnione opakowana należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka lub pojemnika;
12. Właściciel nieruchomości zamieszkanej może przekazać odpady wymienione § 7 ust. 1 do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów, w przypadku gdy powstały one na nieruchomościach zamieszkałych,
w ilościach przekraczających możliwość zmagazynowania ich na nieruchomości do czasu odbioru przez
przedsiębiorcę.
13. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je z
częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię
terenu tj. co najmniej raz w miesiącu.
14. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na
podstawie złożonego zamówienia przez właściciela nieruchomości. Wykonanie takiej usługi odbywa się
przez uprawnionego przedsiębiorcę na podstawie podpisanej umowy.
15. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
§ 8.
Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się:
1) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na
jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
2) umieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i odpadów budowlanych, leków i chemikaliów, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, popiołu oraz odpadów
zielonych i ulegających biodegradacji w przypadku prowadzenia ich selektywnej zbiórki,
3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej,
4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego wyznaczonymi,
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
dla województwa mazowieckiego
§ 9.
Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę
podlegają unieszkodliwieniu w następujący sposób:
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1) odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone – przedsiębiorca
przekazuje obowiązkowo do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanej
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, a w przypadku jej braku – do instalacji zastępczej,
2) odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje podmiotowi uprawnionemu celem recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
3) nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przedsiębiorca obowiązkowo przekazuje do
oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie
Podlaskim.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku
§ 10.
1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez nadzoru
i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi.
2. W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy
w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informacyjną.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta na terenie przeznaczonym do użytku publicznego.
4. Właściciel psa zobowiązany jest do:
1) dopilnowania aby pies wyprowadzany był na smyczy, a w przypadku ras uznawanych za agresywne
także w kagańcu; zwolnienie psa, rasy nie uznanej za agresywną, z uwięzi jest możliwe tylko na terenach
zielonych o ile nie ma takiego zakazu,
2) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.
5. Hodowca zwierząt domowych zobowiązany jest spełniać wymogi określone dla hodujących zwierzęta
gospodarskie na obszarach wyłączonych z produkcji rolniczej określonych w § 11 niniejszego regulaminu.
6. Właściciel lub opiekun zwierzęcia ma obowiązek nie pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzę
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
opuszczenie go przez zwierzę,
Rozdział VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w
tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 11.
1. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania zapisów niniejszego
regulaminu, a także:
1) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy
w roku, na zasadach określonych w § 12,
2) usuwać odchody zwierząt na bieżąco na tereny do tego przeznaczone zgodnie z odrębnymi przepisami,
3) gromadzić odchody zwierzęce w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.
2. Zabrania się:
1) chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, tj. zwartych
terenach zajętych przez budownictwo jednorodzinne, wielorodzinne, instytucje użyteczność publicznej,
centra handlowe, rodzinne ogrody działkowe,
2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli,
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt,
w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:
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1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych spełniających odrębne
przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich,
2) teren hodowli powinien być ogrodzony,
3) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:
a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,
b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.
4. Dopuszcza się zmniejszenie tych odległości w przypadku uzyskania przez właściciela hodowli zgody
wszystkich współlokatorów budynku, w którym zamieszkuje oraz zgody wszystkich lokatorów budynków
sąsiednich, jeżeli hodowla narusza normy odległości.
Rozdział VIII
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§ 12.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania co najmniej raz w roku, w miesiącu
październiku, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń,
w których prowadzona jest hodowla zwierząt dwa razy w roku tj. w październiku i maju.
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, właściciele nieruchomości
obowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji niezwłocznie.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

