Projekt
z dnia 11 kwietnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ZEBRZYDOWICE
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie ustalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1, ust.2, ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, po przeprowadzeniu konsultacji
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późń. zm.) Rada Gminy
Zebrzydowice uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zebrzydowice, zwany dalej
regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zebrzydowice
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) regulaminie - rozumie się przez to niniejszy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zebrzydowice”,
b) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice,
c) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to wyznaczone przez Wójta
Gminy Zebrzydowice miejsce odbioru i gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,
d) przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego
przez Wójta Gminy Zebrzydowice
lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Wójta Gminy
Zebrzydowice
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Rozdział l.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do selektywnego zbierania powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych, z podziałem na następujące frakcje:
a) papier i tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) przeterminowane leki i chemikalia,
g) zużyte baterie i akumulatory,
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h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
j) zużyte opony,
k) odpady zielone,
l) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji,
m) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
2. Z terenu nieruchomości odbierane są w sposób selektywny następujące rodzaje odpadów komunalnych:
papier i tektura wraz z opakowaniami ulegającymi biodegradacji, szkło, metale wraz z tworzywami sztucznymi
i opakowaniami wielomateriałowymi, meble i inne odpady wielkogabarytowe wraz z zużytymi oponami.
3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są w sposób umożliwiający ich
selektywne odebranie następujące rodzaje odpadów komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady zielone, komunalne odpady budowlane
i rozbiórkowe. Ponadto punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje również pozostałe
frakcje, o których mowa w ust. 1.
4. W wybranych aptekach na terenie gminy dodatkowo przyjmowane są przeterminowane leki.
Szczegółowy wykaz aptek znajduje się na stronie internetowej gminy.
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu z części nieruchomości
służącej do użytku publicznego gromadząc go w pryzmach na nieruchomości. Zawężenie terenu nie może
powodować utrudnień w korzystaniu z nieruchomości.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służącej do użytku publicznego. Zebrane zanieczyszczenia należy gromadzić w pojemnikach służących do
zbierania odpadów lub pozbywać się ich w sposób określony w rozdziale III regulaminu.
3. Nie należy zgarniać błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do
użytku publicznego na jezdnię.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie na terenie
nieruchomości nie służącym do użytku publicznego pod warunkiem, że wykonywane jest na utwardzonej ich
części, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją dozwolona jest na terenie
nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych
oraz uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości a powstałe odpady zostaną zagospodarowane
zgodnie z przepisami prawa.
Rozdział 2.
MINIMALNA POJEMNOŚĆ I RODZAJE POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH, WARUNKI ICH ROZMIESZCZENIA ORAZ UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM
STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 5. 1. Do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane
pojemniki o minimalnej pojemności 110L, natomiast do zbierania odpadów komunalnych z dróg publicznych
ustala się kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 L.
2. Na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych stosuje się następujące rodzaje pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
a) pojemniki na odpady o pojemności 110 L,
b) pojemniki na odpady o pojemności 240 L,
c) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L,
d) pojemniki na odpady (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 do 10 m³,
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e) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych, oznaczone odpowiednimi kolorami
w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności nie mniejszej niż 100 L,
f) kosze uliczne na odpady o pojemności od 20 do 50 L.
3. Do zbierania okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz znormalizowanych
pojemników na odpady, można używać przezroczystych worków plastikowych o pojemności 120 L.
§ 6. 1. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których
mowa w § 5 ust. 2 pkt b, odpowiadają rodzajowi gromadzonego odpadu, według następującej kolorystyki:
a) niebieski – z przeznaczeniem na papier, tekturę, opakowania biodegradowalne ,
b) zielony – z przeznaczeniem na szkło,
c) żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe oraz metal,
d) brązowy – z przeznaczeniem na odpady zielone - biodegradowalne.
2. Pojemniki i worki plastikowe na odpady zbierane selektywnie powinny posiadać trwałe i widoczne
oznakowanie określające rodzaj gromadzonych odpadów.
3. Zabrania się wrzucania do pojemników i worków plastikowych na odpady zbierane selektywnie, innych
odpadów, które nie spełniają wymagań przeznaczenia danych pojemników lub worków do zbiórki określonego
rodzaju odpadów.
§ 7. 1. Minimalną ilość i pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na
terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących
lub przebywających na danej nieruchomości, ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości
ich odbierania określonej w § 10.
2. Minimalną ilość i pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na terenie
nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, należy dostosować do
ilości wytwarzanych odpadów oraz częstotliwości ich odbierania określonej w rozdziale III.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy,
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, minimalna ilość i pojemność pojemników na
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności określoną zgodnie z § 7 ust. 1 i 2.
§ 8. 1. Pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieścić na nieruchomości,
w sposób umożliwiający łatwy dojazd i dostęp do nich.
2. Umieszczenia koszy ulicznych należy dokonywać zgodnie z zasadami:
a) na drogach i przystankach komunikacji samochodowej kosze należy lokalizować pod wiatą lub
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku - 1 kosz , odległość pomiędzy koszami nie powinna przekraczać 1 km.
b) na placach i parkingach na każde 100m2 powierzchni użytkowej - 1 kosz.
3. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy
stosować pojemniki i worki określone w § 5 i § 6.
4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym, w szczególności poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie.
Rozdział 3.CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości zgodnie z harmonogramem w sposób 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 spełniających wymagania Polskich Norm, a następnie odebranie
ich przez przedsiębiorcę. Nie należy dopuszczać do przepełnienia i przeciążania pojemników.
3. Do pojemników na zmieszane odpady komunalne nie należy wrzucać m.in.: śniegu, lodu, gruzu,
gorącego popiołu, czy popiołu zalewanego wodą, szlamów, opon, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów,
drobnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, świetlówek, zużytych baterii, akumulatorów.
4. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie, w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd i dostęp przez pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne.
§ 10. 1. W okresie od 1 kwietnia do 31 października ustala się następującą częstotliwość pozbywania się
zebranych na nieruchomości zamieszkałej:
a) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów nie rzadziej niż 1 raz na 3 tygodnie.

dwa razy w miesiącu, jednakże

b) papieru, tektury, opakowań z papieru i tektury, opakowania ulegające biodegradacji, tworzyw sztucznych,
opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych
odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu oraz dodatkowo w każdą
sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
c) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju
odpadowego - w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem,
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - zbiórka raz w roku oraz w każdą sobotę w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
e) zużytych opon:
- o średnicy do 1000 mm - zbiórka raz w roku oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
f) odpadów zielonych – biodegradowalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz w każdą sobotę w punkcie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.):
- do 1000 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
- powyżej 1000 kg – każdorazowo na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100,
h) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - w każdą
sobotę w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. W okresie od 1 listopada do 31 marca ustala się następującą częstotliwość pozbywania się zebranych na
nieruchomości zamieszkałej:
a) odpadów zmieszanych oraz pozostałości z segregowania odpadów - dwa razy w miesiącu, jednakże
nie rzadziej niż 1 raz na 3 tygodnie.
b) papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, opakowań ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych,
opakowań z tworzyw sztucznych, szkła, opakowań ze szkła, metali, opakowań z metalu, zmieszanych
odpadów opakowaniowych oraz opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu oraz dodatkowo dwa razy
w miesiącu tj. w każdą pierwszą sobotę przypadającą po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca dla odpadów
komunalnych dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem,

Id: 677C8D93-BB35-44A6-8AE2-33228B3CE4F8. Projekt

Strona 4

c) zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego oleju
odpadowego - dwa razy w miesiącu tj. w każdą pierwszą sobotę przypadającą po 1 i po 15 dniu każdego
miesiąca dla odpadów komunalnych dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zgodnie z harmonogramem,
d) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych – zbiórka raz w roku oraz dwa razy w miesiącu tj. w każdą
pierwszą sobotę przypadającą po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca dla odpadów komunalnych dostarczonych
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
e) zużytych opon:
- o średnicy do 1000 mm - zbiórka raz w roku oraz w każdą sobotę w punkcie selektywnego zbierania
odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
f) odpadów zielonych – biodegradowalne - nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz dwa razy w miesiącu tj.
w każdą pierwszą sobotę przypadającą po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca dla odpadów komunalnych
dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
g) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie (gruz itp.):
- do 1000 kg – nie częściej niż dwa razy do roku, dostarczonych przez mieszkańca do punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem,
- powyżej 1000 kg – każdorazowo na zgłoszenie do Urzędu Gminy Zebrzydowice tel. 32 4755100,
h) chemikaliów (opakowania po nawozach sztucznych oraz opakowania po farbach i lakierach) - dwa razy
w miesiącu tj. w każdą pierwszą sobotę przypadającą po 1 i po 15 dniu każdego miesiąca dla odpadów
komunalnych dostarczonych do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgodnie
z harmonogramem.
§ 11. 1. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego (przystanki, skwery, tereny zielone itp.):
a) raz na tydzień,
b) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający obszarem mają
obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania się odpadów na ziemię,
c) właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są zobowiązani usuwać
odpady codziennie,
d) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając
jednocześnie do przepełnienia kontenerów, w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość wywozu
odpadów,
e) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, pozbywanie się
odpadów komunalnych następuje poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do prowadzenia
na terenie Gminy Zebrzydowice działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wpisanym do
rejestru działalności regulowanej, jednakże nie rzadziej niż raz w miesiącu,
f) organizatorzy imprez masowych zobowiązani są usuwać odpady i opróżniać przenośne toalety oraz usuwać
je z nieruchomości niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się odpadów komunalnych
wytworzonych na terenie nieruchomości, w następujący sposób:
a) przekazując je podmiotowi odbierającemu odpady z częstotliwością wynikającą z zakresu usług
świadczonych przez gminę oraz w sposób umożliwiający świadczenie tych usług,
b) przekazując je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w godzinach funkcjonowania
punktu i na zasadach określonych w regulaminie punktu, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy
Zebrzydowice oraz w punkcie zbierania,
c) przekazując je do punktów zbiórki utworzonych w wybranych placówkach handlowych, lub punktów
serwisowych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
2. Odpady komunalne powstające na nieruchomości:
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1) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, opakowań ulegających biodegradacji, metale, tworzywa
sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony):
a) właściciel nieruchomości przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem
odbioru, lub
b) dostarcza na własny koszt do punktu selektywnego zbierania,
2) chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciel nieruchomości na własny koszt dostarcza
do punktu selektywnego zbierania,
3) przeterminowane leki właściciel nieruchomości dostarcza na własny koszt:
a) do punktu selektywnego zbierania, lub
b) do punktów zbiórki utworzonych w wybranych aptekach na terenie gminy,
4) zużyte baterie i akumulatory na własny koszt:
a) dostarcza do punktu selektywnego zbierania, lub
b) dostarcza do punktów zbiórki utworzonych w wybranych budynkach użyteczności publicznej.
5) odpady zielone, powstałe w wyniku pielęgnacji ogrodów i terenów zielonych właściciel nieruchomości na
własny koszt:
a) dostarcza do punktu selektywnego zbierania, lub
b) kompostuje we własnym zakresie i na własne potrzeby wraz z innymi odpadami ulegającymi
biodegradacji w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia,
6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, powstające w wyniku prac remontowobudowlanych prowadzonych samodzielnie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej
a w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego,
dostarcza na własny koszt do punktu selektywnego zbierania,
7) zmieszane odpady komunalne przekazuje podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem
odbioru.
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej na której powstają odpady komunalne zapewnia
wykonanie obowiązków niniejszego regulaminu poprzez udzielenie stosownego zlecenia przedsiębiorcy
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości z Gminy Zebrzydowice lub posiadającemu zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest do przechowywania, przez okres jednego
roku, dowodów potwierdzających wykonanie powyższych usług.
§ 14. 1. 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.
2. Właściciele nieruchomości, zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości, co najmniej raz na kwartał, z zastrzeżeniem ust. 1.
3. Właściciele nieruchomości posiadający przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do
pozbywania się osadów ściekowych z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni,
nie rzadziej jednak niż raz na rok.
§ 15. 1. Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do
opróżnienie i uprzątnięcie.

ustawienie przenośnych toalet oraz ich

Rozdział 4.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 16. 1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być
w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie
w przydomowych kompostownikach w sposób nie powodujący uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.
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2. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji, które pozwolą
utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.
Rozdział 5.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU
§ 17. 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.
§ 18. 1. Właściciel zwierząt domowych nie mogą ich wypuszczać bez dozoru poza teren nieruchomości,
a w budownictwie wielorodzinnym poza obręb własnego mieszkania.
2. Wprowadza się obowiązek natychmiastowego usuwania, przez właścicieli, zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, postanowienie to nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.
3. Wprowadza się następujące obowiązki właścicieli utrzymujących psy:
a) należy wyposażyć psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne - w kaganiec;
b) w miejscach publicznych należy prowadzić psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny
sposób zagrażającego otoczeniu - w nałożonym kagańcu;
c) zwolnienie przez właściciela psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy
nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający
swobodny dostęp osób trzecich.
§ 19. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć pomieszczenie w którym się znajdują przed ich wydostaniem się na zewnątrz.
Rozdział 6.
ZASADY DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ,
§ 20. 1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod
następującymi warunkami:
a) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,
b) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomościach
sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak: hałas, odory,
c) właściciel zwierzęcia, które zanieczyściło ulicę, chodnik lub miejsce publiczne obowiązany jest do
uprzątnięcia zanieczyszczenia,
d) nie wprowadza się ograniczeń utrzymywania ilości zwierząt, natomiast wszelkie wynikłe spory sąsiedzkie
dotyczące zwierząt gospodarskich i domowych należy rozpatrywać w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego.
2. Wprowadza się zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenach dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
ustalił taki zakaz, za wyjątkiem utrzymywania zwierząt gospodarskich na własne potrzeby, pod warunkiem
przestrzegania warunków sanitarno-higienicznych.
Rozdział 7.
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 21. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
a) zabudowane budynkami wielolokalowymi podpiwniczonymi,
b) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, przechowywania
lub składowania produktów rolno-spożywczych.
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2. Ustala się terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji:
a) w terminie wiosennym – w miesiącu kwietniu,
b) w terminie jesiennym – w miesiącu wrześniu.
3. Dodatkowo deratyzację przeprowadza się w przypadku pojawienia się gryzoni lub pogorszenia się stanu
sanitarno-epidemiologicznego i w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22. Traci moc uchwała Nr XVI/164/16 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 24 maja 2016 roku
z późniejszymi zmianami w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Zebrzydowice.
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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