Załącznik do Uchwały Nr XLII/273/2017
Rady Miejskiej w Dobrym Mieście
z dnia 22 czerwca 2017 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY DOBRE MIASTO

Dobre Miasto 2017

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre Miasto, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobre
Miasto dotyczące:
1) wymagań obejmujących w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich odpadów
komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady
remontowo - budowlane oraz zużyte opony, odpady zielone, a także odpady komunalne
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U.2016 r. poz.250);
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego;
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczenia
tych pojemników, ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i
technicznym przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w
innych źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;
6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub
w poszczególnych nieruchomościach;
7) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej
przeprowadzania.
§ 2.
Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)
odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć odpady komunalne w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);
2) odpadach wielkogabarytowych - należy przez to rozumieć odpady komunalne o dużych
rozmiarach, a w szczególności: meble, materace, wózki dziecięce i inne nie mieszczące się
w standardowych pojemnikach lub kontenerach;
3) odpadach zielonych - należy przez to rozumieć odpady zielone w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);
4) odpadach niebezpiecznych - należy przez to rozumieć odpady niebezpieczne o których mowa
w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.);

5) odpadach remontowo - budowlanych - należy przez to rozumieć odpady pochodzące z
remontów i przebudów lokali mieszkalnych oraz części wspólnych budynków mieszkalnych;
6) odpadach zmieszanych - należy przez to rozumieć odpady zbierane nieselektywnie;
7) odpadach ulegających biodegradacji - należy przez to rozumieć odpady ulegające
biodegradacji w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.
1987 z późn. zm.);
8) gniazdach edukacyjnych - należy przez to rozumieć, zlokalizowane w przestrzeni publicznej
na terenie miasta i gminy specjalnie przygotowane wolno stojące obiekty, w których mieszkańcy
mogą gromadzić wyselekcjonowane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, papier, szkło);
9) Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - należy przez to
rozumieć zorganizowane przez gminę miejsce, które zapewnia przyjmowanie selektywnie
zebranych odpadów komunalnych tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady zielone, odpady remontowo -budowlane stanowiące odpady komunalne
i inne.
10) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego wpis do
rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, natomiast w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych - zezwolenie organu na prowadzenie działalności;
11) zezwoleniach - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną organu, zezwalającą na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu gminy Dobre Miasto, wydaną na podstawie przepisów ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250
z późn. zm.);
12) wpisach do rejestru działalności regulowanej - należy przez to rozumieć obowiązkowe
uprawnienie jakie musi posiadać podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie przepisów ustawy z 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
13) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć nieczystości ciekłe w rozumieniu ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
14) zbiornikach bezodpływowych - należy przez to rozumieć zbiorniki bezodpływowe
w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250
z późn. zm.);
15) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć obowiązujący Plan
Gospodarki Odpadami dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego;
16) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć właścicieli nieruchomości
w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.);
17) nieruchomościach zamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i powstają odpady komunalne;
18) nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
19) zwierzętach domowych - rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
człowieka w charakterze jego towarzysza;
20) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu
przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
21) wytwórcach odpadu - należy przez to rozumieć wytwórcę odpadu w rozumieniu ustawy
o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3.
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku poprzez:
1) zebranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych do pojemników
i worków służących do ich gromadzenia;
2) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub wyposażenie
nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, w przypadku braku możliwości
przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej;
3) zapewnienie podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne, w tym również
odpady zbierane selektywnie lub opróżniającemu zbiorniki bezodpływowe dostęp do
pojemników, kontenerów i zbiorników, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich
i ich mienia.
§ 4.
1.

2.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego gromadzenia odpadów z papieru
i tektury, metalu, szkła opakowaniowego, tworzyw sztucznych opakowaniowych, odpadów
ulegających biodegradacji oraz powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów remontowo budowlanych oraz zużytych opon.
Właściciele nieruchomości w celu wypełnienia obowiązku określonego w ust. 1 mogą korzystać z
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz z gniazd edukacyjnych.
§ 5.

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego – niezwłocznie po ich powstaniu.*
§ 6.
Dopuszcza się mycie i drobne naprawy pojazdów samochodowych należących do właściciela
nieruchomości poza myjniami i warsztatami naprawczymi, wyłącznie pod warunkiem, że:
1) powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji;
2) powstające odpady będą gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z
obowiązującymi przepisami;
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczona do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz drogach publicznych. Warunki rozmieszczenia tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 7.
1.

Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy:
1) kosze uliczne o pojemności min. 35 l;
2) pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l;

3) worki o pojemności od 60 l do 120 l;
4) kontenery/ big bagi przeznaczone na odpady remontowo - budowlane o pojemności 1100 l.
2. Odpady komunalne, zbierane w sposób nieselektywny należy gromadzić w pojemnikach
o minimalnej pojemności 120 l, uwzględniającej liczbę osób stale lub czasowo przebywających na
nieruchomości.
3. Liczbę i pojemność urządzeń przewidzianych do zbierania odpadów z nieruchomości
zamieszkałych należy dostosować do ilości zamieszkałych osób, w przypadku nieruchomości
niezamieszkałych – do ilości odpadów produkowanych w obiekcie i częstotliwości wywozu
określonej w § 10, w oparciu o niżej wymienione parametry:
1) dla budynków mieszkalnych – 20 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na
każdą nieruchomość do 4 zamieszkałych osób; odpady segregowane należy gromadzić
w workach przeznaczonych do segregacji, o pojemności co najmniej 60 l;
2) dla działek rekreacyjnych – w sezonie letnim (tj. od czerwca do września) co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdą nieruchomość; odpady segregowane należy gromadzić w workach
przeznaczonych do segregacji, o pojemności co najmniej 60 l;
3) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;
4) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
5) dla lokali handlowych - 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem - 50 l na każdego zatrudnionego,
jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;
7) dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne; dotyczy także
miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na lokal;
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 120 l;
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych - pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
10) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki - 20 l na jedno łóżko;
11) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31października
każdego roku;
12) dla garaży – worki o pojemności 120 l na każdy garaż.
4. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego tj.: ciągi piesze, przystanki komunikacji publicznej, parki,
ciągi handlowo - usługowe - kosze uliczne o pojemności od 35 do 70 l, ustawione w odległościach
w zależności od potrzeb. W przypadku przystanków komunikacji publicznej – kosze należy
lokalizować w pobliżu przystanku.
§ 8.
1.

Odpady komunalne zbierane selektywnie, należy gromadzić w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach przeznaczonych na cele rekreacyjno –
wypoczynkowe – do worków lub pojemników w kolorach:
a) zielonym - przeznaczonych na szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła; oznaczonych
napisem „Szkło”
b) żółtym - przeznaczonych na tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale w tym odpady opakowaniowe z metali;
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
c) niebieskim - przeznaczonych na papier w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury; oznaczonych napisem „Papier”
d) brązowym - przeznaczonych na odpady biodegradowalne (odpady zielone); oznaczonych
napisem „Bio”

2) w zabudowie wielorodzinnej - do pojemników ustawionych w wyznaczonych miejscach do
odbioru odpadów:
a) zielonym - przeznaczonych na szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła; oznaczonych
napisem „Szkło”
b) żółtym - przeznaczonych na tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw
sztucznych, opakowania wielomateriałowe i metale w tym odpady opakowaniowe z metali;
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”
c) niebieskim - przeznaczonych na papier w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury; oznaczonych napisem „Papier”
d) brązowym - przeznaczonych na odpady biodegradowalne (odpady zielone); oznaczonych
napisem „Bio”
2. Selektywnie zebrane odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych, należy
przekazywać do następujących miejsc:
1) zużyte baterie – do specjalistycznych pojemników zlokalizowanych w obiektach użyteczności
publicznej oraz do PSZOK;
2) akumulatory – do PSZOK;
3) przeterminowane leki – należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu specjalistycznych
pojemnikach ustawionych w punktach użyteczności publicznej oraz do PSZOK;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – należy wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego
celu, z którego odbierane są przez podmiot uprawiony w wyznaczonym harmonogramem
terminie. Odpady takie można również przekazać do PSZOK;
5) chemikalia – należy przekazać do PSZOK;
6) odpady wielogabarytowe, które nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania, należy
wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego celu, z którego odbierane są przez podmiot
uprawiony w wyznaczonym harmonogramem terminie. Odpady takie można również przekazać
do PSZOK;
7) odpady remontowo - budowlane powstające w gospodarstwach domowych należy przekazać
do PSZOK. Odpady remontowo - budowlane bezpośrednio po wytworzeniu należy złożyć w
kontenerze/big bagu dostarczonym i odebranym przez podmiot posiadający stosowne
zezwolenie na podstawie indywidualnie zawartej umowy;
8) zużyte opony – należy przekazać do PSZOK;
9) odpady ulegające biodegradacji należy wystawiać w miejscu wyznaczonym do tego celu,
z którego odbierane są przez podmiot uprawiony w wyznaczonym harmonogramem terminie.
Odpady biodegradowalne odbierane są z nieruchomości w okresie od kwietnia do
października każdego roku. Mogą być również przekazywane do PSZOK, o ile nie zostaną
zagospodarowane w inny dopuszczalny sposób. Na terenie gminy dopuszcza się
kompostowanie odpadów zielonych powstających na terenie nieruchomości we własnym
zakresie i na własne potrzeby
§ 9.
1.

2.

Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach spełniających
wymagania zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym m.in. Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; miejsca gdzie przetrzymywane są pojemniki na odpady
komunalne i worki do selektywnej zbiórki utrzymywać należy w należytym stanie sanitarno –
porządkowym.
Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami
należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma,
należy wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed

3.

4.

5.

wejściem na teren nieruchomości. Dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów
podmiotu
uprawnionego
w
celu
odbioru
odpadów
zgromadzonych
w pojemnikach.
Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu
uprawnionego w celu ich opróżnienia.
Pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym,
trwale oznaczonym, na wyrównanej, w miarę potrzeb utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej
przed zbieraniem się na niej wody i błota. Muszą być one* zlokalizowane w sposób umożliwiający
dojazd do nich pojazdu podmiotu uprawnionego w celu ich odebrania.
Wyselekcjonowane odpady remontowo – budowlane muszą być złożone w udostępnionych przez
podmiot uprawniony kontenerach/big bagach w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu
uprawnionego, nieutrudniającym korzystanie z nieruchomości lub wyznaczonym miejscu przez
właściciela nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej.

Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 10.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne odbierane są:
a) w zabudowie jedno – i wielorodzinnej na terenie miasta – minimum raz w tygodniu;
b) w zabudowie jedno- i wielorodzinnej na terenach wiejskich – minimum raz na dwa
tygodnie;
c) z działek rekreacyjnych – minimum raz w tygodniu w sezonie letnim (tj. od czerwca do
końca września);
d) z nieruchomości niezamieszkałych – minimum raz w tygodniu
e) z garaży – minimum raz na pół roku
2) odpady komunalne zbierane selektywnie frakcji: papier, tworzywa sztuczne, szkło:
a) w zabudowie jednorodzinnej na terenie miasta – dwa razy w miesiącu;
b) w zabudowie wielorodzinnej na terenie miasta – minimum dwa razy w miesiącu;
c) w zabudowie wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – minimum raz
w miesiącu w okresie letnim, tj. od czerwca do końca września;
d) w zabudowie jedno- i wielorodzinnej na terenach wiejskich – minimum raz w miesiącu;
e) z nieruchomości niezamieszkałych – minimum raz w miesiącu.
3) odpady komunalne zbierane selektywnie ulegające biodegradacji i odpady zielone:
a) w zabudowie jedno – i wielorodzinnej na terenie miasta – minimum dwa razy
w miesiącu w okresie od kwietnia do końca października;
4) odpady wielkogabarytowe odbierane przez przedsiębiorcę, minimum cztery razy w roku sprzed
nieruchomości, bądź na bieżąco przyjmowane w PSZOK.
2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego:
1) kosze uliczne, w tym na przystankach komunikacyjnych – przynajmniej raz na tydzień;
niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający
nieruchomością ma obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych
i wysypywania odpadów na ziemię;
2) usuwanie odpadów komunalnych z cmentarzy odbywa się przynajmniej raz na dwa tygodnie
lub według potrzeb.
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3. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać
je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na
powierzchnię terenu, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
4. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.
5. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.
§ 11.
Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane
przez przedsiębiorcę, któremu powierzono realizację zadań z zakresu odbioru odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości.
Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12.
Odebrane odpady komunalne zmieszane i selektywnie zebrane, podmioty uprawnione przekazują do
instalacji wskazanej przez Gminę zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki
Odpadami.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku
§ 13.
1.

Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
a) wyprowadzanie każdego psa na uwięzi, a psy rasy uznawanej za agresywną i ich mieszańców
lub innych psów zagrażających otoczeniu z dodatkowo nałożonym kagańcem;
b) zwolnienie psa z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego przeznaczonych,
w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie
dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne i ich mieszańców lub innych psów zagrażających
otoczeniu;
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
a) zapewnienie stałego i skutecznego dozoru,
b) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.;
nieczystości te, zebrane do szczelnych toreb, powinny być umieszczane w komunalnych
pojemnikach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników;

§ 14.
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Dobre Miasto reguluje odrębna
uchwała Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobre Miasto”. *
Rozdział 8.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 15.
1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione w zabudowie wielorodzinnej
w granicach administracyjnych miasta.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich na użytek własny, pod warunkiem posiadania budynków gospodarskich
przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2,
zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów sanitarnoepidemiologicznych.
§ 16.
Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości
karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.*
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 17.
Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
spożywczego, bądź przechowywania produktów rolno- spożywczych i gospodarki odpadami,
2) wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,
2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od 1 marca do 31 marca;
2) w terminie jesiennym od 1 października do 31 października;
3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.*
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