
UCHWAŁA NR XLI/240/2018
RADY MIEJSKIEJ WĘGROWA

z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2017r., poz. 1875 ze zm.) w związku z art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1289ze zm.) po zasięgnięciu opinii  
Powiatowego  Inspektora Sanitarnego w Węgrowie uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa, który stanowi 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Węgrowa.

§ 3.  Traci moc Uchwała Nr XII/75/2015 Rady Miejskiej Węgrowa z dnia 29 września 2015 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r. 
poz. 8938).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od 1 kwietnia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Węgrowa

Jacek Antoński

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lutego 2018 r.

Poz. 2067



Załącznik do Uchwały Nr XLI/240/2018

Rady Miejskiej Węgrowa

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Węgrowa

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Węgrów, zwany dalej Regulaminem 
określającym szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta,  w szczególności 
określające: 

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujące:

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 
w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych 
baterii, akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon;

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) rodzaj i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;

6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki i worki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

2) zbieranie odpadów z terenów nieruchomości;

3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywanie przedsiębiorcy wskazanych frakcji odpadów 
w sposób opisany w niniejszym Regulaminie oraz  w terminach wyznaczonych harmonogramem;

4) zbieranie odpadów do pojemników o wielkości i liczbie dostosowanej do ilości i częstotliwości wywozu 
odpadów, w taki sposób, aby uniemożliwić przepełnianie oraz przeciążanie pojemnika;

5) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości przez 
pryzmowanie na chodniku przy krawędzi jezdni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji 
i nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów z wyłączeniem chodników, na których jest dopuszczony 
płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;
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6) usuwanie innych zanieczyszczeń z chodników przylegających bezpośrednio do nieruchomości, przez 
gromadzenie w pryzmach i ustawienie na chodniku przy krawędzi jezdni, w sposób nie zagrażający 
istniejącej zieleni i nie utrudniający ruchu pieszych

i pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

7) mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest na terenie nieruchomości 
niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że wykonywane jest  to na utwardzonej ich części 
przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstałe ścieki odprowadzane są do kanalizacji 
sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki te nie mogą 
być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziem;

8) naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi, dozwolone są w sytuacji gdy nie są one uciążliwe 
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstałe odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich 
usunięcie zgodnie z przepisami ustawy;

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1) zobowiązuje się właścicieli nieruchomości prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych do 
wydzielenia następujących frakcji odpadów komunalnych:

a) odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury

b) odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych w tym odpady 
opakowaniowe z tworzyw sztucznych  oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

c) odpady opakowaniowe ze szkła;

d) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (w tym odpady zielone).

2) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów takich jak: popiół z palenisk domowych, przeterminowane 
leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, jest obowiązkowe we 
wszystkich rodzajach zabudowy, bez względu na sposób gromadzenia odpadów.

3) Odpady zostaną uznane za selektywnie zebrane jeżeli wszystkie zebrane na terenie nieruchomości odpady 
komunalne zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach (workach) i zostaną przekazane zgodnie 
z Regulaminem odbierającemu, ponadto w odpadach pozostałych po segregacji nie może znajdować się 
żadna z frakcji wymienionych w §3 pkt.1.

Rozdział 3.
RODZAJE 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

§ 4. 1.  Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) ustala się następujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta:

a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;

b) pojemniki na odpady o pojemności od 60 do 1100 l;

c) worki foliowe o pojemności od 60 do 120 l;

d) kontenery Kp-7 o pojemności 7 m3 dla nieruchomości niezamieszkałych

i wielolokalowych.

2) odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności 
uwzględniającej następujące normy:

a) dla budynków mieszkalnych 60l na mieszkańca, jednak nie mniej niż 120 l na każdą nieruchomość;
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b) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli 3 l  na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych 50 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak nie mniej niż 110 l na lokal; 

e) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak nie mniej niż 110 l na 
każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji nie mniej niż 110 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych co najmniej 110 l na każdych 10 pracowników;

i) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, szpitali, internatów 20 l na jedno łóżko;

j) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października i 5l poza tym 
okresem;

k) dla targowisk 1,5l pojemności pojemnika na 1m2 powierzchni targowiska;

l) dla  cmentarzy 120 l pojemności pojemnika na 100 m2 powierzchni cmentarza;

m) w zespołach garaży 4 l na jedno miejsce garażowe;

n) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, 
poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.

2. Do zbierania odpadów zmieszanych, należy stosować pojemniki o pojemności dostosowanej do potrzeb 
danej nieruchomości, uwzględniając charakter prowadzonej na tej nieruchomości działalności oraz powyższe 
ogólne wytyczne.

3. Na nieruchomościach, na których odpady są zbierane w sposób selektywny pojemność pojemników do 
zbierania każdej z frakcji odpadów powinna pozwalać na zbieranie całości każdej frakcji odpadów 
z uwzględnieniem minimalnej częstotliwości odbioru poszczególnych frakcji odpadów.

4. Pola campingowe i namiotowe w okresie pobytu wczasowiczów muszą być wyposażone 
w wystarczającą ilość pojemników na odpady. Ilość pojemników winna być dostosowana do ilości 
powstających odpadów komunalnych.

§ 5. 1. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki lub pojemniki oznaczone 
następującymi ujednoliconymi kolorami: 

1) Pojemniki lub worki koloru niebieskiego, oznaczone napisem „Papier”

z przeznaczeniem na papier i tekturę w tym opakowania z papieru i tektury.

2) Pojemniki lub worki koloru żółtego, oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem 
na drobny metal w tym opakowania z metali, tworzywa sztuczne w tym opakowania z tworzyw sztucznych 
oraz opakowania wielomateriałowe;

3) Pojemniki lub worki koloru zielonego, oznaczone napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła 
w tym odpady opakowaniowe ze szkła ;

4) Pojemniki lub worki koloru brązowego, oznaczone napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające 
biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

5) Pojemniki lub worki koloru szarego, oznaczone napisem „Popiół” z przeznaczeniem na popiół z palenisk 
domowych;

2. Odzież oraz obuwie z wyjątkiem ubrań roboczych, ochronnych oraz sprzętu BHP, należy wrzucać do 
przeznaczonych do tego pojemników zlokalizowanych na terenie miasta  lub do pojemnika na odpady 
pozostałe po segregacji.

3. Odpady ulegające biodegradacji mogą być poddane procesowi kompostowania z zachowaniem sztuki 
ogrodniczej w przydomowych kompostownikach,  a w przypadku braku takiej możliwości przekazywane 
w odpowiednich workach/pojemnikach zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 4.
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4. Odpady budowlane o charakterze komunalnym należy gromadzić w pojemnikach, uniemożliwiających 
pylenie i dostarczyć do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK);

5. Powstające w gospodarstwie domowym chemikalia należy przekazywać  do Punktów Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych;

6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy oddawać zgodnie z harmonogramem lub do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

7. Zużyty, sprzęt elektryczny i elektroniczny  należy przekazywać zgodnie z harmonogramem lub  do 
miejsc zbierania zużytego sprzętu albo do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

8. Zużyte opony z pojazdów używanych w gospodarstwie domowym należy przekazywać do Punktów 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

9. Na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny należy umieszczać pod zadaszeniem.

10. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki ma obowiązek ich rozładunku

i umieszczania w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu i przez znaki informacyjne.

§ 6. Odpady zbierane w sposób nieselektywny oraz pozostałości po segregowaniu należy gromadzić 
w pojemnikach lub workach koloru czarnego oznaczonych napisem „zmieszane”.

§ 7. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego: 

na, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l;

odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach przy wydzielonych 
i funkcjonujących ciągach pieszych nie może przekraczać 150 m;

na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie 
oznaczenia przystanku;

w centrach handlowych, przed sklepami wielko powierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników 
o pojemności od 20-120l przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.

§ 8. Ustala się następujące zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych: 

pojemniki należy ustawić w miejscu wydzielonym, zabezpieczonym przed zbieraniem się wody, błota i innych 
zanieczyszczeń;

miejsca udostępnienia pojemników powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację adresu 
nieruchomości z której są odbierane odpady komunalne;

pojemniki należy udostępnić najpóźniej w dniu wywozu, wystawiając je przed nieruchomość, przy drodze 
publicznej lub wewnętrznej, po której może poruszać się samochód przeznaczony do odbioru odpadów 
komunalnych oraz w takim miejscu aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów.

odbiór odpadów powinien odbywać się bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników firmy 
odbierającej odpady, bądź też przy otwartej bramie lub furtce, w sposób gwarantujący bezpośredni załadunek 
worków/pojemników.

§ 9. Wymagania techniczne dotyczące pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

pojemniki stosowane do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, zamykane, o odpowiedniej 
wytrzymałości mechanicznej oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w obowiązujących przepisach prawa 
i normach technicznych;

właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać w czystości pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych oraz ich bezpośrednie otoczenie.

§ 10.  Zabrania się w szczególności:
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umieszczania śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużlu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, 
żrących, wybuchowych, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników lakierów i innych odpadów 
niebezpiecznych w pojemnikach do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

umieszczania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności 
gospodarczej.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  ORAZ NIECZYSTOŚCI 

PŁYNNYCH

§ 11.  Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego: 

odpady zbierane w sposób nieselektywny odbierane są:

w zabudowie jednorodzinnej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

w zabudowie wielorodzinnej – nie rzadziej niż raz na tydzień;

odpady zbierane w sposób selektywny (tj.: odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru 
i odpady opakowaniowe z tektury, odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw 
sztucznych w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych  oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w tym 
odpady zielone, odpady opakowaniowe ze szkła) w pojemnikach uzależnionych od liczby mieszkańców - 
nie rzadziej niż raz na miesiąc;

prowadzenie w opisanym niżej zakresie selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru następujących 
strumieni odpadów komunalnych:

odpadów niebezpiecznych należy pozbywać na bieżąco w wyznaczonych na terenie miasta punktach lub 
Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

meble, odpady wielkogabarytowe i inne odpady należy pozbywać się zgodnie z harmonogramem odbioru 
odpadów bądź na bieżąco w stacjonarnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;

odpadów budowlanych stanowiących odpady komunalne należy pozbywać na bieżąco w Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów.

na nieruchomościach należących do gminy i służących do użytku publicznego, kosze lub pojemniki na odpady 
powinny być opróżniane z częstotliwością niedopuszczającą do ich przepełnienia, nie rzadziej niż 2 razy na 
tydzień w sezonie jesienno – zimowym i 3 razy na tydzień w sezonie wiosenno – letnim.

§ 12.  Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się 
z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.), zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości 
w dodatkowe pojemniki na odpady. 

§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się nieczystości ciekłych ze zbiornika 
bezodpływowego z częstotliwością niedopuszczającą do jego przepełnienia oraz wylewania się i przenikania 
jego zawartości do gruntu.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
1 raz na kwartał.

Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych  oczyszczalni ścieków powinno następować 
nie rzadziej niż raz na rok.

Nieczystości ciekłe odebrane ze zbiorników bezodpływowych przedsiębiorca obowiązkowo przekazuje do 
oczyszczalni ścieków.
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Rozdział 5.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCKIE Z WOJEÓWDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI

§ 14. 1.  Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do 
zmniejszenia ilości wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla 
osiągnięcia założonych celów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

2. Należy dążyć do:

ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;

zwiększenia udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzy sztucznych 
oraz papieru i tektury jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska;

zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych;

wyeliminowania praktyki nielegalnego składowania odpadów;

zmniejszenia ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie;

zmniejszenie masy składowanych odpadów.

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI

§ 15.  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. 

§ 16.  Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy: 

1) w odniesieniu do psów:

na terenach publicznych ogólnodostępnych każdego psa należy prowadzić na smyczy;

jeżeli wysokość psa, liczona od początku przednich łap do punktu nad łopatkami, wynosi ponad 30 cm, pies 
powinien być prowadzony na smyczy i w kagańcu;

zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania kontroli nad 
jego zachowaniem.

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

stały i skuteczny dozór;

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, umieszczone w szczelnych, 
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do 
zbierania odpadów;

zabezpieczenie nieruchomości w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się zwierzęcia poza jej 
granice oraz umieszczenie w stosownym miejscu tabliczki z ostrzeżeniem;

hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta 
gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy.

§ 17. Obowiązki określone w § 18 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 i Administracji, służb kontroli celnej, 
ratownictwa, Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób 
ociemniałych. 
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Rozdział 7.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 18. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich: 

na terenach wyłączonych z produkcji rolnej;

na terenach ogrodów działkowych, o ile ich regulaminy nie stanowią inaczej;

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy:

istniejących gospodarstw rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.

o podatku rolnym;

istniejących gospodarstw produkcyjnych w ramach działów specjalnej produkcji rolnej

w rozumieniu stawy z dania 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Utrzymanie i chów zwierząt nie może powodować uciążliwości dla otoczenia.

Rozdział 8.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI

ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 19. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary – nieruchomości, na których znajdują się obiekty 
użyteczności publicznej obsługi ludności oraz budynki wielorodzinne.

2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się corocznie w terminach:

od 1 do 31 marca;

od 1 października do 30 listopada.
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