
UCHWAŁA NR XIII/88/16
RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 9 czerwca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej, uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń, 
w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVI/153/13 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia 28 marca 2013 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.

 
Przewodniczący Rady 

Gminy

Jan Janusz Podbielski
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/88/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 9 czerwca 2016 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy zawartymi w art. 4, określa szczegółowe zasady 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Lubotyń dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 
i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,

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 rozmieszczania 
tych pojemników i 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) częstości 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) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku przez:
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1) wyposażenie nieruchomości w opisane w rozdziale 3 pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym;

2) selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem 
na:
a) odpady frakcji suchej: metale żelazne i kolorowe, papier i tekturę (w tym opakowania, gazety, 

czasopisma), tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe;
b) odpady frakcji mokrej: resztki żywności, resztki surowców do produkcji żywności, zużyte 

jednorazowe pieluchy, ręczniki papierowe oraz odpady zielone i inne odpady biodegradowalne 
(nadające się do kompostowania);

c) szkło: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, 
szklane opakowania po kosmetykach;

d) pozostałe powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne, w tym: 
przeterminowane leki i chemikalia, odpady zawierające rtęć, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, drobne 
odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w trakcie prac, na które nie jest wymagane 
pozwolenie na budowę, żużla i popiołów paleniskowych oraz zużytych opon.

3) gromadzenie nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych zgodnie 
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;

4) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie;

5) uprzątanie z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, polegające na usunięciu 
niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników, a także części 
nieruchomości pełniących funkcje komunikacyjne, np.: podwórzy, przejść, bram itp. (przy czym 
należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie 
piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły 
je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię.

§ 3. Wykonywanie obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie budowy 
(gdy wymagane jest pozwolenie na budowę) należy do wykonawcy robót budowlanych.

§ 4. 1. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami, dozwolone jest wyłącznie 
w następujących miejscach:

a) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem, że 
wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, 
a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych 
zbiornikach bezodpływowych, 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.

2. Dopuszcza się doraźne naprawy własnych pojazdów samochodowych na terenie własnej posesji 
pod warunkiem gromadzenia i usuwania odpadów i nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący 
zanieczyszczenia terenu nieruchomości.

Id: 2B38AEF0-AD51-4A84-B74E-81BB687E9229. Podpisany



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
§ 5. 1. Zbierane odpady komunalne należy gromadzić w:

1) pojemnikach o pojemności: 110 L, 120 L, 240 L, 1100 L, 6 m³, 7 m³, 10 m³;
2) koszach ulicznych o pojemności do 80 L;
3) pojemnikach na odpady budowlane o pojemności od 1,0 m³.

2. Właściciel nieruchomości wyposaża nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się 
odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z niniejszym regulaminem.

3. Właściciel nieruchomości jest obowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemniki do odrębnego 
gromadzenia trzech frakcji odpadów komunalnych – na frakcję "suchą", "mokrą" i „szkło” oraz 
pojemnik na popiół paleniskowy i żużel (w przypadku wytwarzania tego odpadu).

4. Dopuszcza się w szczególnych przypadkach gromadzenie i przekazywanie zebranych odpadów 
w workach z folii o pojemności 60 - 120 L.

5. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny powinny być 
oznakowane napisem: „suche”, „mokre” i „szkło”.

6. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być szczelne, 
uniemożliwiające wydostawania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników 
zewnętrznych oraz dostęp zwierzętom do odpadów.

7. Pojemniki winne być ustawione w granicy nieruchomości lub bezpośrednio przy ogrodzeniu 
w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, z wyjątkiem chodników lub innych miejsc 
przeznaczonych do ruchu pojazdów samochodowych oraz ruchu pieszych, na utwardzonej równej 
powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

8. Przy lokalizacji miejsc gromadzenia odpadów należy stosować wymagania określone w przepisach 
odrębnych.

9. Koszt zakupu dodatkowych pojemników (niezakupionych przez Gminę Stary Lubotyń), 
przygotowania i utrzymania miejsca na pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych ponosi właściciel nieruchomości.

10. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych należy wystawiać w wyznaczonym 
dniu odbioru w miejscach łatwo dostępnych dla podmiotu uprawnionego w zakresie gospodarki 
odpadami, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców 
nieruchomości lub osób trzecich a także użytkowników dróg i chodników.

11. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania pojemników na odpady komunalne 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

12. Na drogach publicznych odpady gromadzi się w koszach ulicznych.
§ 6. Zabrania się:

1) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych;

2) gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości poza miejscami i pojemnikami do 
tego wyznaczonymi;
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3) spalania odpadów;
4) wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych oraz 

z działalności gospodarczej.
§ 7. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, o pojemności minimalnej 

uwzględniając następujące normy przy dwutygodniowym cyklu odbioru:
1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 110 L lub 120 L;
2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 30 l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden 

pojemnik 120 L;
3) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak co najmniej 

jeden pojemnik 120 L;
4) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur – 10 l na każdego 

pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 L;
5) lokali handlowych – 35 l na każde rozpoczęte 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 L na lokal;
6) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 L na lokal;
7) dla lokali gastronomicznych (restauracji, barów i innych stałych obiektów gastronomicznych) – 

10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych 
na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 L lub 120 L na lokal;

8) dla ulicznych punktów małej gastronomii - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 L lub 
120 L na jeden punkt;

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych- pojemnik o pojemności 120 L na każdych 10 pracowników, jednak co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 L na lokal.

2. Przy selektywnym zbieraniu odpadów właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość 
i pojemność pojemników do normatywu podanego w ust. 1 oraz struktury selektywnie zbieranych 
odpadów, gdzie frakcja sucha stanowi 60%, frakcja mokra 30% i szkło 10% ogólnej masy 
odpadów.
§ 8. Dopuszcza się składowanie odpadów ulegających biodegradacji w kompostownikach 

założonych na terenie posesji w celu uzyskania kompostu na potrzeby własne w sposób nie 
powodujący zanieczyszczenia nieruchomości.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

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

i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej:

a) odpady suche - co najmniej jeden raz w miesiącu;
b) odpady mokre lub zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 

31 października - co najmniej dwa razy w miesiącu;
c) szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;
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d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, tj. w okresie od 15 października do 
15 kwietnia – co najmniej jeden raz na miesiąc.

2) z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady suche - co najmniej jeden raz w miesiącu;
b) odpady mokre lub zmieszane - co najmniej jeden raz w miesiącu, a w okresie od 1 kwietnia do 

31 października - co najmniej dwa razy w miesiącu,
c) szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;
d) żużel i popiół paleniskowy w okresie grzewczym, tj. w okresie od 15 października do 

15 kwietnia – co najmniej jeden raz na miesiąc.
3) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

a) odpady zmieszane – jeden raz na dwa tygodnie;
b) zbierane selektywnie – jeden raz na dwa tygodnie.

4) odpady komunalne z koszy w miejscach publicznych – w odstępach czasu uniemożliwiających 
rozkład odpadów i ich przepełnienie wg odrębnie opracowanych harmonogramów.

§ 10. 1. Ustala się sposób i częstotliwość odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych :

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady 
budowlane i rozbiórkowe oraz szkło pozostałe:

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej - w ramach 
półrocznych zbiórek, z miejsc przy ustawionych pojemnikach; termin zbiórki zostanie 
podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy;

b) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej – w ramach 
półrocznych zbiórek; termin zbiórki zostanie podany w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na 
stronie internetowej Urzędu Gminy.

2) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie apteki 
i budynku ośrodka zdrowia,

3) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie 
punktów sprzedaży tych baterii oraz w szkołach.

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady zawierające rtęć mogą być przekazywane 
do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na 
terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lubotyniu-Włókach.

5) właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczać osobiście odpady zebrane 
selektywnie określone w § 2 pkt 3) lit. d) do PSZOK własnym lub najętym transportem o tonażu 
nie przekraczającym 3,5 MG. Godziny pracy Punktu podane zostaną w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz  na stronie internetowej Urzędu Gminy.

§ 11. Sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy ponoszą opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, odbierane będą przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne, z którym gmina podpisała umowę,

2) odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, powinny być odbierane 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wpisanego do rejestru działalności 
regulowanej. Właściciele tych nieruchomości, obowiązani są do udokumentowania w formie 
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umowy korzystania z usług tego przedsiębiorcy, poprzez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczenia opłat za te usługi.

§ 12. Wywóz nieczystości ciekłych ma odbywać się z częstotliwością gwarantującą 
niedopuszczenie do przelania zbiornika bezodpływowego oraz zagnicia ścieków.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 13. Zgodnie z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza odpady 
komunalne z terenu gminy Stary Lubotyń zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostałości 
z sortowania i MBP przeznaczone do składowania, muszą być kierowane w pierwszej kolejności do 
instalacji posiadających status RIPOK w regionie siedlecko-ostrołęckim. Dopiero w przypadku braku 
wolnych mocy przerobowych RIPOK, odpady mogą być kierowane do instalacji, przetwarzającej 
dany rodzaj odpadów przewidzianej do zastępczej obsługi regionu. Zmieszane odpady komunalne 
mogą być kierowane do sit mobilnych wyłącznie w przypadku braku możliwości przetworzenia 
odpadów w instalacjach MBP.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów 
komunalnych dążą do zmniejszania ilości wytworzonych odpadów dla osiągnięcia celów określonych 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, czyli przygotowanie do ponownego wykorzystania 
i recyklingu materiałów odpadowych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 
z gospodarstw domowych i innych odpadów na poziomie minimum 50% ich ilości wytworzonych do 
2020 roku.
2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 

rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych 
odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób 
selektywny.
§ 15. Przedsiębiorca odbierający zmieszane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

winien je przekazać do Regionalnej instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych.
Rozdział 6.

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające 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.

§ 17. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:
1) w odniesieniu do psów, poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na 

uwięzi oraz z nałożonym kagańcem,
2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a) stały i skuteczny dozór,
b) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych 

zwierząt oraz w szczególności dołożenie starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla 
otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do 
wspólnego użytku,

c) prowadzenie pojedynczo w sposób zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli, wyłącznie 
przez osoby dorosłe zwierząt agresywnych lub mogących wzbudzać zagrożenie dla otoczenia,
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d) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie nieruchomości 
niezamieszkałych lub nieużytkowanych,

e) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi oraz zdjęcie kagańca dopuszczalne jest wyłącznie na 
terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel 
ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras 
uznanych za agresywne,

f) 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 samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio 
oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie 
nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób,

g) 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., a także 
nieruchomościach innych właścicieli, nieczystości te, umieszczone w szczelnych, 
nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być deponowane w komunalnych 
urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, 
korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów 
opiekunów,

h) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe,
i) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować 

środki ochrony niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania 
czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.

3) postanowienia pkt 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze 
zwierząt domowych.

§ 18. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stary Lubotyń reguluje 
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt (na podstawie 
ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2013 r., poz. 856 z późn. zm.)).

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych 

z produkcji rolniczej
§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach zabudowy 

wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, 
centrach handlowych, strefach przemysłowych, ogrodach działkowych i obszarach zabudowanych 
budynkami rekreacji indywidualnej.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie, na 
których rozpoczęto inwestowanie zgodne z tymi planami.

3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną 

ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
4. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w pkt 3, zobowiązani są 

przestrzegać zapisów § 2 niniejszego regulaminu, a ponadto:
1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
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2) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na 
terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości,

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy 
nieruchomości lub 3 m przy zastosowaniu szczelnego ogrodzenia o minimum 3 m wysokości 
oraz 30 m od najbliższego budynku mieszkalnego, w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące 
pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich,

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 20. 1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych, osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli domów wielorodzinnych, urzędy 
organów administracyjnych, zakłady opieki zdrowotnej, szkoły i placówki w rozumieniu przepisów 
o systemie oświaty, placówki kulturalno-oświatowe, a także zakłady zajmujące się zbiorowym 
żywieniem ludzi lub produkcją żywności dla ludzi w przypadku pojawienia się plagi gryzoni 
podlegają obowiązkowej deratyzacji.
2. Deratyzacja, na terenach wymienionych w ust 1, przeprowadzana jest przez ich właścicieli, co 

najmniej dwa razy w roku, w następujących terminach:
1) deratyzacja wiosenna w kwietniu każdego roku;
2) deratyzacja jesienna we wrześniu każdego roku.

3. Deratyzacja polega na wyłożeniu trutki w pomieszczeniach gospodarczych i użytkowych, sklepach, 
magazynach, zakładach oraz wszystkich innych miejscach gdzie mogą przebywać gryzonie 
podlegające zwalczaniu.

4. Trutki do zwalczania gryzoni należy wykładać w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt 
z nimi przez ludzi, ptaki, psy, koty i inne zwierzęta.

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 21. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje 
Wójt Gminy Stary Lubotyń poprzez działania upoważnionych służb oraz uprawnionych pracowników 
Urzędu Gminy w Starym Lubotyniu.
2. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny 

zapisanej w art. 10 ust. 2a ustawy.
3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia.
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