UCHWAŁA NR XXVIII/247/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Miejska w Złocieńcu uchwala, co
następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XLV/310/2009 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 listopada
2009 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 18 poz.357 i poz. 358).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Urszula Ptak

Załącznik do
UCHWAŁY NR XXVIII/247/2012
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU
z dnia 27 grudnia 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ZŁOCIENIEC
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Złocieniec, zwany
dalej „Regulaminem”, ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Złocieniec.
§2. Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami
zawartymi w ustawach:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) o odpadach,
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich,
5) o ochronie zwierząt.
Rozdział II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości przez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych
powstających w gospodarstwach domowych:
a) opakowań z papieru i tektury,
b) opakowań z tworzyw sztucznych,
c) opakowań z drewna,
d) opakowań z metali,
e) opakowań wielomateriałowych,
f) zmieszanych odpadów opakowaniowych,
g) opakowań z tekstyliów,
h) papieru i tektury,
i) tworzyw sztucznych,
j) metali,
k) odzieży,
l) tekstyliów,
m) opakowań ze szkła,
n) szkła,
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o) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów
opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,
p) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
q) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
r) zużytych opon,
s) przeterminowanych leków i chemikaliów,
t) zużytych baterii i akumulatorów,
u) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
2) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a – l, należy zbierać i odbierać
łącznie;
3) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. m - n, należy zbierać i odbierać
łącznie;
4) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. o, należy zbierać i odbierać
łącznie;
5) zebrane odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. p-r, będą odbierane
cztery razy w roku, w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada;
6) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. s – t, muszą być przekazywane
do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub innych wskazanych
w Regulaminie miejsc, których adresy udostępnione są na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Złocieńcu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty;
7) odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. u, w ilości do 1 m3 na rok
od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i do 1 m3 na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym
na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym należy zbierać i odbierać
łącznie;
8) odpady, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt 1 lit.
p – t, należy zbierać w pojemnikach określonych w rozdziale III.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w należytym porządku
placów zabaw przeznaczonych do wspólnego użytku.
4. Wykonanie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie postępowania
z odpadami oraz utrzymania czystości i porządku na terenie budowy, należy
do wykonawcy robót budowlanych.
5. Właściciele terenów, na których organizowane są imprezy masowe, lub organizatorzy
tych imprez – w porozumieniu z właścicielem – zobowiązani są do zapewnienia
dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów oraz odpowiedniej ilości
szaletów przenośnych.
6. Właściciele nieruchomości, prowadzący na nich działalność gastronomiczną lub
handlową w branży spożywczej, zobowiązani są do:
1) zapewnienia wystarczającej ilości pojemników na odpady komunalne przeznaczonych
do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym
także na potrzeby klientów;
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2) opróżniania pojemników, o których mowa w pkt 1, z częstotliwością określoną
w rozdziale IV.
§4. 1. Mycie pojazdów samochodowych może odbywać się wyłącznie w myjniach
samochodowych.
2. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów,
regulacje pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie
nieruchomości dozwolone są tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie
są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz gdy nie będą powodowały
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi
odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.
Rozdział III
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach
nieruchomości ciąży na ich właścicielach, w szczególności poprzez:
1) wyznaczanie miejsc na ustawianie pojemników do gromadzenia odpadów oraz
wyposażenie nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
umożliwiających ich segregację;
2) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów powstałych na terenie nieruchomości;
3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz porządku w miejscu ich
ustawienia.
2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie
nieruchomości w pojemniki o pojemności określonej w ust. 4, przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów
z nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki
do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnianie przy
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV o pojemności
wynoszącej minimum:
1) 30 l na mieszkańca,
2) 10 l na każdego ucznia, studenta, pracownika w budynkach użyteczności publicznej,
3) 10 l na każdego pracownika w zakładach produkcyjnych, magazynach, hurtowniach,
placach budowy, lecznicach, aptekach,
4) 10 l na miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych, jednak nie mniej niż
120 l tygodniowo na lokal, przy czym dotyczy to również miejsc w tzw. ogródkach
zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
5) 10 l na jedno łóżko w domach opieki, szpitalach, internatach, hotelach, pensjonatach,
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6) 10 l na 1 pracownika w urządzonych targowiskach,
7) 10 l na działkę rodzinnych ogrodów działkowych w terminie od 1 marca
do 31 października każdego roku oraz 5 l poza tym okresem.
4. Pojemniki przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l;
2) pojemniki na odpady o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l.
5. Na pojemnikach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 umieszcza się w widocznym miejscu
napis:
1) „ZMIESZANE” – w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w § 8 ust.
1 i 2,
2) „SELEKTYWNE” - w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w § 8
ust. 5 i 6,
3) „BIODEGRADOWALNE” - w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa
w § 8 ust. 7 i 8,
4) „SZKŁO” w przypadku pojemnika na odpady, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4,
5) „ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE” w przypadku pojemnika na
odpady, o których mowa w § 8 ust. 10.
6. Powstające w gospodarstwach domowych odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości
przekraczającej 1 m3 na rok od właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym i 1 m3 na rok od właściciela lokalu w budynku mieszkalnym
położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym będą odbierane
przez przedsiębiorcę na koszt właściciela nieruchomości.
7. W miejscach publicznych (np. drogi publiczne, chodniki, place, parki, zieleńce, przystanki
autobusowe) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności
35 l.
8. Selektywnie zbierane meble i inne odpady wielkogabarytowe i zużyte opony powstające na
danej nieruchomości należy:
1) wystawiać do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do zbierania
odpadów komunalnych, w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada,
2) przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Ponadto zużyte opony mogą być odbierane bezpośrednio od właściciela nieruchomości.
9. Zużyte baterie powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w specjalnych
pojemnikach np.:
1) w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu,
2) w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii,
3) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
10. Zużyte akumulatory powstające w gospodarstwach domowych należy gromadzić w:
1) punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną akumulatorów,
2) punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
11. Powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki należy gromadzić:
1) w pojemniku zlokalizowanym w Aptece „Deszczowa” przy ul. Piłsudskiego 11 w
Złocieńcu,
2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z terenu nieruchomości zbierany
jest:
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1) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
2) w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, co
zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupionego nowego sprzętu,
3) wystawiać do odbioru w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników do zbierania
odpadów komunalnych, w trzecim tygodniu marca, czerwca, września i listopada.
13. Właściciel nieruchomości, na terenie której w wyniku pielęgnacji zieleni powstają odpady
zielone, zobowiązany jest do ich selektywnego zbierania w pojemnikach służących do
selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji. Z obowiązku zwolnione są
osoby fizyczne dokonujące kompostowania odpadów zielonych we własnym zakresie i na
własne potrzeby, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców
nieruchomości i osób trzecich.
14. Chemikalia powstające w gospodarstwach domowych powinny być przekazywane do
punktów selektywnego zbierania odpadów. Ponadto zużyte opony mogą być odbierane
bezpośrednio od właściciela nieruchomości.
15. Mając na uwadze zasady bezpiecznego i racjonalnego gromadzenia odpadów, zabrania
się:
1) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych: selektywnie zbieranych odpadów oraz odpadów
niebezpiecznych.
2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów:
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.
Rozdział IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 6. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości
ciekłych do kanalizacji sanitarnej lub, jeżeli jest brak sieci kanalizacji sanitarnej, do
przydomowej oczyszczalni ścieków lub do szczelnego zbiornika bezodpływowego.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób
zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady
komunalne, zobowiązany jest do korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis
do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Złocieniec. Wykaz przedsiębiorców, o których
mowa wyżej, udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Złocieńcu.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do korzystania z usług w zakresie odbioru
nieczystości ciekłych, na podstawie zawartej pisemnej umowy z podmiotem posiadającym
zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności.
§ 8. 1. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej jeden raz na dwa
tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia.
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2. Komunalne odpady zmieszane odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej dwa razy w tygodniu, przy czym
odbieranie następuje w te same dni tygodnia.
3. Szkło, odbierane jest od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym co najmniej jeden raz w miesiącu.
4. Szkło, odbierane jest od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym
wielolokalowym co najmniej dwa razy w miesiącu.
5. Opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, z drewna, z metali,
wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowań, opakowania z tekstyliów, papier
i tektura, tworzywa sztuczne, metale, odzież, tekstylia odbierane są od właścicieli
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej dwa
razy w miesiącu.
6. Opakowania z: papieru i tektury, tworzyw sztucznych, drewna, metali, wielomateriałowe,
zmieszane odpady opakowań, opakowania z tekstyliów, papier i tektura, tworzywa
sztuczne, metale, odzież, tekstylia odbierane są od właścicieli nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej dwa razy w
tygodniu.
7. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej dwa razy w miesiącu.
8. Odpady ulegające biodegradacji odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym co najmniej cztery razy w miesiącu.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
zużyte opony odbierane są od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym i wielolokalowym cztery razy w roku, w trzecim tygodniu
marca, czerwca, września i listopada;
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1 m3 na rok od właściciela nieruchomości
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i do 1 m3 na rok od właściciela
lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym wielolokalowym będą odbierane w miarę potrzeb.
11. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przekraczającej 1 m3 na rok od właściciela
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i 1 m3 na rok od
właściciela lokalu w budynku mieszkalnym położonym na nieruchomości zabudowanej
budynkiem mieszkalnym wielolokalowym będą odbierane przez przedsiębiorcę na koszt
właściciela nieruchomości.
12. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 9, które zostały
wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni w zabudowie jednorodzinnej oraz przy
altanach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady w zabudowie wielolokalowej.
13. Odpady komunalne wymienione w ust. 9, wystawione w innych miejscach niż określone
w ust. 12 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym
te odpady – nie podlegają odbiorowi.
14. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. od 1 do 11 nie może następować w niedziele
oraz dni ustawowo wolne od pracy.
15. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada w dzień ustawowo wolny od pracy,
dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od
pracy, następujący po dniu wolnym.
16. Odbieranie odpadów, o których mowa w ust. 1 - 11 odbywa się zgodnie z
harmonogramem podanym do wiadomości publicznej w drodze obwieszczeń na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Złocieńcu oraz na stronie www.zlocieniec.pl.
17. W przypadku okresowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, właściciel
nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne, uzgadnia termin

6

ich odbioru z przedsiębiorcą, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów
komunalnych.
18. Opróżnianie pojemników do zbierania odpadów, o których mowa w § 5 ust. 4 pkt 1
powinno się odbywać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia.
19. W przypadku placówek handlowo – usługowych zlokalizowanych poza budynkami
wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.
20. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza
się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów
przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
21. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny (w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż
dwa razy w roku), nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników bezodpływowych do
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości.
22. Zabrania się spławiania do wód śniegu i błota pośniegowego wywożonego z terenów
zanieczyszczonych, a w szczególności z miejsc publicznych miasta, z dróg, parkingów,
terenów przemysłowych, baz transportowych, itp.. Dopuszcza się ich magazynowanie
wyłącznie na terenach do tego wyznaczonych, spełniających wymogi obowiązujących
przepisów prawnych.
Rozdział V
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 9. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać
ich ilość, a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku
wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach
określonych w niniejszej uchwale.
Rozdział VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 10. 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.
§ 11. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) prowadzenie psów na uwięzi, jeżeli wysokość psa liczona od początku przednich
łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm,
b) zwalnianie psów z uwięzi jest dozwolone tylko z nałożonym kagańcem wyłącznie
na terenach zielonych, w sytuacji gdy właściciele mają możliwość sprawowania
kontroli nad ich zachowaniem; nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych
za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.
c) utrzymywanie psów na uwięzi w taki sposób, aby nie stwarzały one zagrożenia,
d) psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie
sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za
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agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu, wyłącznie przez osoby
dorosłe,
e) psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu,
muszą mieć nałożony kaganiec, również pozostając na uwięzi,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach,
terenach zielonych (zieleńcach, parkach, itp.); obowiązki te nie dotyczą osób
o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających
z psów – przewodników,
b) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
3) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych
w charakterze zwierząt domowych.
§12. Obowiązki określone w § 11 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta
wykorzystywane do celów specjalnych, tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie
odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania
jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i innych formacji podległych
Ministrowi Spraw Wewnętrznych, służb kontroli celnej, ratownictwa, Straży Miejskiej oraz
regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników dla osób niewidomych.
§13. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje
odrębna uchwała Rady Miejskiej w Złocieńcu.
Rozdział VII
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§14. 1. Posiadanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach wyłączonych z
produkcji rolniczej, dozwolone jest pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela
nieruchomości lub większości współwłaścicieli (w przypadku gdy dana nieruchomość jest
przedmiotem współwłasności).
2. Warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1, jest posiadanie obiektów
wybudowanych lub zaadaptowanych w celach hodowlanych oraz urządzeń służących do
gromadzenia odchodów zwierzęcych (szczelne płyty gnojowe, zbiorniki na gnojówkę i
odcieki itp.). Obiekty te należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym i
estetycznym.
3. Osoby posiadające zwierzęta gospodarskie, na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, zobowiązane są do zorganizowania tej działalności w taki sposób, aby nie
zakłócała ona spokoju właścicielom sąsiednich posesji.
4. W budynkach gospodarczych towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz na terenach ogrodów działkowych, dopuszcza się chów zwierząt, pod warunkiem nie
zakłócania korzystania z nieruchomości sąsiednich „ponad przeciętną miarę”, wynikającą
ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
5. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w ust. 6.
6. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany przestrzegać
następujących zasad:
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1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odchody i nieczystości
w sposób zgodny z prawem, zwłaszcza z wymaganiami niniejszego regulaminu
i nie powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
2) nie powodować przez prowadzoną hodowlę, wobec innych osób zamieszkujących
na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak: hałas,
odór itp. oraz zagrożeń dla środowiska,
3) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
4) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością samowolnego jej opuszczenia przez
zwierzęta gospodarskie,
5) uprzątać zanieczyszczenia z ulicy, placu, chodnika lub drogi pozostawione przez
zwierzęta gospodarskie oraz sprzęt i pojazdy wykorzystywane do obsługi tych
zwierząt,
6) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla
zwierząt, dwa razy do roku ( wiosną i jesienią).
§15. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach, na których
zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zakazują takiej
działalności.
Rozdział VIII
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania
§ 16. Wyznacza się teren całej gminy Złocieniec jako obszar obowiązkowej
deratyzacji na terenie nieruchomości w okresie między 15 kwietnia i 15 maja oraz na bieżąco
w przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne.
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