UCHWAŁA NR XLIV/81/2006
Rady Gminy Wicko
z dnia 24 października 2006 roku

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Wicko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. nr
23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 214, poz. 1806; z 2003 r. nr 80, poz. 717 nr
162, poz. 1568 oraz z 2004 r. nr 102, poz. 1055, nr 116 poz. 1203 oraz z 2005 r. nr 172, poz.
1441)) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. nr 236 z 2005 r. poz. 2008), po zasięgnięciu
opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Wicko uchwala co
następuje :
§ 1.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko określone są
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Bieżące prowadzenie kontroli w zakresie realizacji postanowień powyższego Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wicko powierza się Wójtowi Gminy
Wicko .
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

§ 4.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała nr IXL/60/2006 Rady Gminy
Wicko z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik do uchwały nr XLIV/81/2006
z dnia 24.10.2006
Rady Gminy Wicko

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA TERENIE GMINY WICKO
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Wicko a w szczególności:
1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych;
3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;
6) wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej;
7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej
przeprowadzania.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. nr 236 z 2005 r. poz. 2008);
2) nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 kodeksu cywilnego,
część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki
trwale z gruntem związane lub część takich budynków;
3) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające

nieruchomościami mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania
czystości i porządku, przy czym:
na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do
wykonawcy robót budowlanych;
na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, pozbywanie się
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli
nieruchomości przyległych do drogi publicznej, należą do zarządu drogi;
na terenach pozostałych obowiązki utrzymania czystości i porządku należą do gminy,
do obowiązków gminy należy także uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli gmina pobiera opłaty z tytułu postoju lub
parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku oraz zbieranie i pozbycie się
odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych umieszczonych na
tym chodniku i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
4) najemcach/właścicielach lokalu – należy przez to rozumieć najemców lub właścicieli
lokali mieszkalnych i użytkowych, którzy, w celu posiadania możliwości uzyskania
indywidualnych zniżek w opłatach za selektywny odbiór odpadów, podpisali
z podmiotem uprawnionym indywidualne umowy na odbiór odpadów;
5) umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1
ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości oraz
najemców/właścicieli lokali;
6) odpadach
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niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach
domowych;
7) odpadach wielkogabarytowych – są to odpady charakteryzujący się tym, że ich
składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;
8) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
9) odpadach zielonych – należy przez to rozumieć frakcję odpadów ulegających
biodegradacji, powstających w wyniku pielęgnacji i uprawy ogrodów i terenów
zielonych;

10) odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru
i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych,
opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium;
11) odpadach budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących
z remontów i budów;
12) odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych
składających się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki,
resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów
mineralnych i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin
i nawozach, opakowania po aerozolach, zużyte opatrunki;
13) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo
w zbiornikach bezodpływowych;
14) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia
przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;
15) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane
przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc
gromadzenia;
16) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na terenie Gminy Wicko;
17) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć przedsiębiorstwa będące
gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub podmiotami posiadającymi wydane przez
wójta( burmistrza, prezydenta miasta), ważne zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie:
a) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
c) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części;
18) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę budynkami
wielomieszkaniowymi i wielolokalowymi, o wielu wejściach, liczącymi więcej niż trzy
kondygnacje mieszkalne (parter, pierwsze i drugie piętro), które mogą być połączone ze
sobą i w ten sposób tworzyć zabudowę z wieloma wejściami;

19) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynki wolnostojące z jednym
wejściem, mieszczące co najwyżej kilka lokali mieszkalnych, budynki w zabudowie
szeregowej, budynki wolnostojące z dwoma wejściami, mieszczące co najwyżej
kilkanaście lokali mieszkalnych, liczące do trzech kondygnacji mieszkalnych (parter,
pierwsze i drugie piętro) plus poddasze użytkowe;
20) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt
gospodarskich bez względu na tytuł prawny oraz sposób ich utrzymywania
i użytkowania;
21) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające
wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu,
utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza, a w szczególności: psy,
koty, ptaki egzotyczne, chomiki, świnki morskie, ryby i żółwie hodowane w akwarium
oraz inne zwierzęta uznane za nadające się do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych;
22) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane
w celach hodowlanych i produkcyjnych, a w szczególności: konie, bydło, świnie, owce,
kozy, kury, kaczki, gęsi, gołębie, indyki, perliczki, strusie, króliki, nutrie, norki, lisy,
tchórzofretki, ryby hodowlane, pszczoły oraz inne zwierzęta w rozumieniu przepisów
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich;
23) zwierzętach bezdomnych - należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub
gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie
ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale
pozostawały.

ROZDZIAŁ II
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz
terenach użytku publicznego
§ 3. Właściciele nieruchomości oraz najemcy/właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 3 miesięcy
od dnia przekazania jej do eksploatacji;
2) oddzielne gromadzenie ścieków bytowych i gnojówki oraz gnojowicy;
3) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionemu podmiotowi
następujących strumieni odpadów komunalnych:
- odpady opakowaniowe (osobno): plastik, szkło, papier, metale
- odpady niebezpieczne
- odpady wielkogabarytowe
- odpady budowlane
4) utrzymywanie w należytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeń,
mieszczących urządzenia na odpady;
5) niezwłoczne usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników
przylegających bezpośrednio do nieruchomości,
6)

usuwanie sopli lodu i śniegu z dachów, rynien i innych części nieruchomości,
stwarzających zagrożenie dla ludzi;

7)

likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie
mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami
chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa;

8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach
dozwolonych, a więc:
a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod
warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej
lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie
z

przepisami

o

utrzymaniu

czystości

i

porządku

w

gminach,

w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi,

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego
przygotowanych i specjalnie oznaczonych;
9) naprawy, drobne, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie
płynów, regulacje, pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi,
na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy,
gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
10) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów
rozdziału VI i VII niniejszego Regulaminu;
§ 4. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku,
zabrania się:
1) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska w celu usunięcia
śniegu i lodu
2) usuwania jakichkolwiek odpadów z nieruchomości do koszy ulicznych
3) wrzucania do pojemników na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i
żużla, gruzu budowlanego, substancji toksycznych, żrących lub wybuchowych;
4) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania
sportu;
5) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami
zlewnymi;

ROZDZIAŁ III
Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 5. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości:
1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki, kontenery i worki o pojemności
uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.
2) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie
przez dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub
czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było
konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia;
podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać
dostosowana do ilości mieszkańców w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich
oczyszczania określonego w przepisach odrębnych;
3) urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:
a) kosze uliczne o pojemności nie mniejszej jak 50 dm³;
b) pojemniki na odpady o pojemności nie mniejszej jak 1000 dm³;
c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła,
tworzyw sztucznych, papieru i tektury o pojemności nie mniejszej jak 1000
dm³;
d) worki foliowe zwykłe
e) worki firmowe udostępnione przez podmiot uprawniony w cenie których
zagwarantowany jest odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu
f) zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować
pojemność pojemników do liczby mieszkańców i cyklu wywozu,
4) Minimalną liczbę i wielkość niezbędnych pojemników dla poszczególnych
nieruchomości:
- dla gospodarstw domowych w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej
lub gospodarstwach rolniczych - 1 pojemnik o poj. min. 110
dm³/nieruchomość
- dla gospodarstw domowych w budynkach wielorodzinnych - 1
pojemnik o poj. min. 60dm³/rodzinę
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dostosowana do potrzeb.
5) Odpady komunalne mogą być zbierane jedynie w zamkniętych i szczelnych
pojemnikach (kontenerach), wyłącznie do tego celu przeznaczonych
i przystosowanych do mechanicznego wyładunku.
6) Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić

w

następujący sposób:
a. odpady kuchenne ulegające biodegradacji:
-

właściciel nieruchomości może składać je w przydomowym
kompostowniku; w sytuacji gdy odpady nie są kompostowane
właściciel zobowiązany jest, wyposażyć nieruchomość w odrębny,
przeznaczony do tego celu, kubeł i tam składać;

b. szkło, plastik, papier i metale należy selekcjonować i gromadzić
w osobnych workach lub pojemnikach
c. odpady

budowlane

należy

gromadzić

w

osobnych

kontenerach

umożliwiających mechaniczny rozładunek
§ 6. Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w miejscach
i na drogach publicznych:
1) gmina i prowadzący handlową działalność gospodarczą, są zobowiązani
ustawić w miejscach publicznych pojemniki przeznaczone na selektywną
zbiórkę o pojemności nie mniejszej jak 1100 litrów, pojemniki mają
przypisane kolory w zależności od rodzaju odpadów, na jakie są
przeznaczone, a więc:
-

zielony: przeznaczony na opakowania szklane kolorowe;

-

biały: przeznaczony na opakowania szklane bezbarwne;

-

niebieski: przeznaczony na papier i tekturę

-

żółty: przeznaczony na opakowania z tworzyw sztucznych;

2) organizatorzy imprezy masowej i rekreacyjnej są zobowiązani do
wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik o
pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz (w

przypadku ich braku) w szalety przenośne w liczbie jeden szalet na 100
osób uczestniczących w imprezie, organizatorzy imprezy są zobowiązani
do uporządkowania i uprzątnięcia terenu niezwłocznie po zakończeniu
imprezy;
§ 7. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
i gromadzenia nieczystości płynnych:
1) na
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wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego
lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu odbioru,
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren
nieruchomości;
2) 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;
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na
odpady w stanie czystości, dobrym stanie technicznym oraz ich
okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać
podmiot uprawniony;
§ 8. Ograniczenia wynikające z konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa
i właściwej eksploatacji urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych
i zbiorników bezodpływowych:
1) zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu,
lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych,
żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów,
resztek

farb,

rozpuszczalników,

lakierów

i

innych

niebezpiecznych oraz odpadów z działalności gospodarczej;
2) do pojemników na papier zabrania się wrzucać:
-

opakowania z zawartością, np. żywnością, wapnem, cementem,

-

kalkę techniczną,

-

prospekty, foliowane i lakierowane katalogi;

odpadów

-

inne odpady nie zaliczone do tej grupy

3) do pojemników na opakowania szklane zabrania się wrzucać:
-

ceramikę (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

-

lustra,

-

szklane opakowania farmaceutyczne i chemiczne z pozostałościami
zawartości,

-

szkło budowlane (szyby okienne, szkło zbrojone),

-

szyby samochodowe;

-

inne odpady nie zaliczone do tej grupy

4) do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych zabrania się
wrzucać:
-

tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego, mokre folie,

-

opakowania i butelki po olejach i smarach, puszki i pojemniki po farbach i
lakierach,

-

opakowania po środkach chemicznych

-

inne odpady nie zaliczone do tej grupy

ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z
terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. Obowiązki w zakresie usuwania odpadów
1) Właściciele nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umów z podmiotem
uprawnionym na odbiór odpadów komunalnych;
2) Do wywozu odpadów komunalnych podmioty uprawnione zobowiązane są
używać pojazdów specjalistycznych;
3) Do wywozu ścieków bytowych podmioty uprawnione zobowiązane są używać
pojazdów asenizacyjnych, które powinny być dezynfekowane i utrzymywane
w czystości zgodnie z odrębnymi przepisami;
§ 10. Częstotliwość pozbywania się odpadów i opróżniania zbiorników bezodpływowych:
- odpady zbierane w pojemnikach powinny być usuwane z terenu nieruchomości okresowo, w
terminach uzgodnionych z podmiotem uprawnionym – z budynków wielorodzinnych w miarę
potrzeb nie rzadziej jak raz na cztery tygodnie, natomiast z budynków indywidualnych w
miarę potrzeb nie rzadziej jak raz na sześć tygodni
- nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością i w sposób
gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ścieków ze zbiornika oraz zanieczyszczenie wód
gruntowych i powierzchni ziemi
§ 11. W przypadku udokumentowanego protokolarnie podejrzenia o nieszczelność zbiornika
na ścieki Wójt może nakazać jego opróżnienie w celu sprawdzenia.
§ 12. Zabrania się zrzutu ścieków komunalnych bezpośrednio do sieci kanalizacji deszczowej,
rowów melioracyjnych, zbiorników wodnych i gruntu.

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami
§ 13. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez podmioty uprawnione
podlegają składowaniu na składowisku odpadów w Lucinie. Po zamknięciu i rekultywacji
składowiska powstanie w tym miejscu stacja przeładunkowa odpadów wraz ze wstępnym
sortowaniem odpadów surowcowych i komunalnopodobnych.
§ 14. Po zamknięciu składowiska w Lucinie odpady z terenu gminy Wicko należy składować
na terenie Przedsiębiorstwa Składowania i Przerobu Odpadów w Czarnówku (gm. Nowa Wieś
Lęborska).
§ 15. Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Wicko do
2011 roku:
- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich
selektywną zbiórkę
- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez
ich selektywna zbiórkę
- wydzielenie odpadów budowlanych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich
selektywną zbiórkę
- wydzielenie odpadów z papieru i tektury, ze szkła, z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze
stali i wielomateriałowych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną
zbiórkę
- wyposażenie gminy Wicko w dostateczną ilość pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów (pojemniki na szkło, plastik i papier)

ROZDZIAŁ VI
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 16. 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, ponoszą
też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) w odniesieniu do psów:
- wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne w kaganiec,
- prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub psa który w inny
sposób zagraża otoczeniu - w nałożonym kagańcu,
- stworzenie warunków, aby psy nie zagrażały osobom trzecim i nie stanowiły dla nich
uciążliwości
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
- stały i skuteczny dozór,
- niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem
obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp.,
postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów –
przewodników,
- niewprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, plaż, kąpielisk oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał
rady gminy;
- zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach
zielonych do tego przeznaczonych i specjalnie oznakowanych, w sytuacji, gdy
właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono
psów ras uznanych za agresywne;
- zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie
nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w

sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób
trzecich, oraz odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;
- 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, nie ulegających
szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach
do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z psów przewodników,
-

niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;

ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie gminy Wicko
§ 18. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z

produkcji rolniczej
1) Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego jako takie.
2) Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych
terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne,
instytucje użyteczności publicznej, hotele, strefy przemysłowe, ogrody
działkowe.
3) Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się
utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
- posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt
spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.),
- wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej
skutkiem zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest
prowadzona.
4) Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1–3 dopuszczalne są tylko
w wypadku, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym
źródłem utrzymania rodziny, a na chów wyrażą zgodę sąsiedzi będący
stronami postępowania

w rozumieniu kodeksu postępowania

administracyjnego oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta).
5) Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów § 3 niniejszego
Regulaminu, a ponadto:
przestrzegać przepisów sanitarno–epidemiologicznych, gromadzić i usuwać
nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla
ścieków;
1) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości,
na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren
sąsiednich nieruchomości;

2) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest
hodowla zwierząt, dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez
podmiot uprawniony;
3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od
granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły
nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich;
§ 19. Uciążliwy chów i hodowlę zwierząt gospodarskich hodowca winien ograniczyć
do granic użytkowanej działki. W przypadku niemożliwości usunięcia uciążliwego
oddziaływania
użytkowanej

prowadzonej

hodowli

nieruchomości

wszelkie

zwierząt

gospodarskich

odstępstwa

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;

winny

być

w

granicach
uzgodnione

ROZDZIAŁ VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz na dwa
lata, deratyzacji na terenie nieruchomości. Deratyzacja powinna być przeprowadzona w
miesiącach marzec – maj.
§ 21. Wykonanie deratyzacji należy powierzyć wyspecjalizowanym firmom i zakładom
deratyzacji.
§ 22. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, wójt w
uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej
przeprowadzenia.
§ 23. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

ROZDZIAŁ IX
§ 24. Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu,
sprawuje Wójt Gminy Wicko.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega
karze grzywny.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, toczy się według przepisów
kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

