
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/208/2012 

RADY GMINY SZCZYTNO 

z dnia 7 grudnia 2012 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno  

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada 

Gminy Szczytno uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno 

dotyczące:  

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  

1) 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;  

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego;  

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.  

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 

źródłach;  

2) liczby osób korzystających z tych urządzeń.  

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;  
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7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:  

1. ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz.391 z późn.zm.);  

2. posesji niezamieszkałej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 

dotyczy to obiektów użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, itp., a także obiektów 

produkcji, usług i handlu: warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty itp. oraz domy letniskowe;  

3. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które nie 

mogą być umieszczone, ze względu na swoje rozmiary lub masę, w typowych pojemnikach;  

4. odpadach biodegradowalnych – odpady, które są zdolne do rozkładu beztlenowego lub tlenowego. 

Należą do nich: odpady kuchenne, odpady z ogrodów, odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych oraz 

papier;* 

5. selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, 

w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się 

takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.  

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

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych 

pojemników odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;  

2)* przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia:  

a) wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej,  

b) przekazania do eksploatacji sieci nowowybudowanej, o ile nieruchomość nie została wcześniej 

wyposażona w przydomowa oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 

odrębnych;  

3) przy braku sieci kanalizacyjnej obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach 

bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomowa oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają 

takie rozwiązanie;  

4) obowiązek zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami 

określonymi w regulaminie, polegający na:  

a) prowadzeniu selektywnego zbierania i przekazywaniu przedsiębiorcy odpadów komunalnych, w sposób 

opisany w niniejszym Regulaminie w § 4 ;  

b) zbieraniu odpadów nie podlegających selektywnemu zbieraniu do pojemników o wielkości i liczbie 

uzależnionej od liczby mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie 

w Rozdziale III;  

c) przekazywaniu odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach 

wyznaczonych harmonogramem dostarczonym raz do roku właścicielom nieruchomości oraz 

dysponujących lokalem przez gminę.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na terenie nieruchomości porządku i czystości 

oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego.*  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 

odpady do odebrania następujących rodzajów odpadów:  

1) powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów,  

2) zużytych baterii i akumulatorów,  
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3) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  

4) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,  

5) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

6) zużytych opon,  

7) odpadów zielonych,  

8) papieru,  

9) szkła,  

10) opakowania wielomateriałowe,  

11) tworzywa sztucznego,  

12) metali.  

§ 5. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne przed ich zgromadzeniem w pojemnikach 

na odpady na terenie nieruchomości, należy poddać segregacji mającej na celu oddzielne gromadzenie 

odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów), 

odpadów wielkogabarytowych (w tym zużytych mebli, opon), odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

odpadów komunalnych suchych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem 

do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku możliwości ich kompostowania na miejscu przez 

właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, 

bądź gromadzić w podstawionym przez przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu pojemniku.  

3. Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości mieszkalnych w wyniku pielęgnacji zieleni ( 

usunięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew i krzewów) można poddać 

procesowi kompostowania z przeznaczeniem do własnego wykorzystania kompostu, a w przypadku braku 

możliwości ich kompostowania na miejscu przez właściciela nieruchomości, należy dostarczać do punktu 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, bądź gromadzić w podstawionych przez przedsiębiorcę 

wyłonionego w drodze przetargu pojemniku .  

4. Odpady wielkogabarytowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych 

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych 

w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, bądź dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych, którego adres będzie dostępny na stronie www.ug.szczytno.pl  

5. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych 

w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i przygotować do usunięcia w terminach określonych 

w harmonogramie wywozu odpadów komunalnych, bądź dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych którego adres będzie dostępny na stronie www.ug.szczytno.pl  

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, 

śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego w dniu 

powstania zanieczyszczenia.  

2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsca 

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym lub pojazdów.  

3. W celu zlikwidowania śliskości chodnika należy posypać go piaskiem lub innym stosownym środkiem.  

§ 7. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:  

1) ,,niezanieczyszczania środowiska”* i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 

zbiornika bezodpływowego,  

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 

środków ulegających biodegradacji,  

3) mycie dotyczy nadwozia samochodu.  
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2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem:  

1) ,,niezanieczyszczania środowiska”* i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 

przeznaczonych,  

2) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,  

3) naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości.*  

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania  

§ 8. 1. Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny 

jest właściciel nieruchomości.  

2. Właściciel nieruchomości ma możliwość zakupienia pojemnika służącego do zbierania odpadów 

komunalnych u przedsiębiorcy świadczącego usługi odbioru odpadów komunalnych wyłonione-go w drodze 

przetargu.  

3. Właściciele nieruchomości zostaną wyposażeni w worki na odpady selektywnie zebrane przez 

przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu.  

§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:  

1) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów ;  

2) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów;  

3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów;  

4) pojemniki (KP 7) o pojemności 7000 litrów;  

5) kosze uliczne o pojemności od 40 do 70 litrów;  

6) worki foliowe,  

7) pojemniki do selektywnej zbiorki odpadów o pojemności 1,5 m3 w zabudowie wielorodzinnej.  

§ 10. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie 

nieruchomości odpadów komunalnych zmieszanych, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach 

jednorodzinnych lub wielorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:  

1) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 120 l,  

2) powyżej 4 osób i nie więcej niż 8 osób – w rozmiarze 2 x 120 l lub 1 x 240 l;  

3) powyżej 8 osób i nie więcej niż 12 osób – w rozmiarze 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l;  

4) powyżej 12 osób – 4 x 120 l lub 2 x 240 l lub więcej w zależności od potrzeb.  

§ 11. 1. Frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny tj. papier i tektura, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło, należy gromadzić w następujący sposób:  

1) na terenach o zabudowie jednorodzinnej odpady zbierane są do worków dostarczonych przez 

przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu;  

2) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje 

się specjalnie oznakowane pojemniki.  

§ 12. 1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników na odpady komunalne, w jakie powinna 

być wyposażona nieruchomość niezamieszkała:  

1) minimum jeden pojemnik o pojemności 120 l w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej 

niezależnie od rodzaju nieruchomości, w której to ma miejsce oraz każdej nieruchomości niezamieszkałej, 

na której powstają odpady;  
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2) dla budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l na 

każdego pracownika;  

3) dla szkół wszelkiego typu – 2 l na każdego ucznia i pracownika;  

4) dla żłobków i przedszkoli – 5 l na każde dziecko i pracownika;  

5) dla lokali handlowych – 30 l na każde 10 m
2
 pow. 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 każdy punkt;  

7) dla lokali 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 120 l;  

8) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 

i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 l na każdych 10 pracowników;  

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko;  

10) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 kwietnia do 31 października 

każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;  

11) dla nieruchomości zamieszkałych na stale położonych na ogródkach działkowych – przyjmuje się 

normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej;  

12) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 

ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady.  

2. W sytuacji, gdy na terenie nieruchomości znajdują się pomieszczenia mieszkalne i niemieszkalne 

właściciele nieruchomości winni to zaznaczyć w deklaracji dostarczonej do Urzędu Gminy Szczytno.  

3. Odpady komunalne (zmieszane) należy gromadzić jedynie w zamkniętych, szczelnych pojemnikach lub 

kontenerach, wyłącznie do tego celu przeznaczonych.  

§ 13. 1. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne, ciągi pieszo-jezdne, przystanki komunikacyjne, parki 

są przez właścicieli lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej, obowiązkowo 

wyposażone w kosze uliczne, zgodnie z następującymi zasadami:  

1) na chodnikach kosze należy ustawiać w odległości nie większej niż 500 m,  

2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować w odległości bliskiej wiacie 

przystankowej, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

3) wielkość koszy ulicznych została określona w § 6 pkt.6 i uzależniona jest od nagromadzenia się odpadów.  

§ 14. Właściciele nieruchomości zapewniają dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego na 

nieczystości ciekłe do ilości osób korzystających z tych urządzeń, 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 osób korzystających z tego urządzenia w sposób 

zapewniający uzyskanie prawidłowego stopnia ich oczyszczenia, określonego w przepisach odrębnych.  

§ 15. Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym się ona odbywa 

w jeden pojemnik o pojemności 120 l na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne w ilości 

1 szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 4 godzin. Jeżeli jest on 

dłuższy ilości te należy zwiększyć o 50 % w stosunku do podanych wyżej, na każde 4 godziny trwania 

imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie 

pojemników i szaletów oraz ich uprzątnięcie i opróżnienie.* 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  
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2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 

umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez odbierającego odpady zgodnie 

z zatwierdzonym harmonogramem wywozu odpadów.  

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, a w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 

nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.  

§ 17. 1. Odpady komunalne będą usuwane z terenu nieruchomości zgodnie z zatwierdzonym 

harmonogramem wywozu odpadów, z częstotliwością wynikającą z pojemności pojemnika na odpady 

i wymaganiami sanitarnymi, a w szczególności:  

1) odpady zbierane selektywnie papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe 

zgromadzone w workach lub pojemnikach, wystawione przed ogrodzenie nieruchomości jedno lub 

kilkurodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu;  

2) odpady niesegregowane ( zmieszane) zgromadzone w pojemnikach oraz pozostałości od-padów, które 

zostały poddane segregacji co najmniej 1 raz na dwa tygodnie;  

3) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych co najmniej 2 razy do roku lub dostarczać 

do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,  

4) zużyte baterie i akumulatory powstające w gospodarstwach domowych co najmniej 2 razy do roku lub 

dostarczyć do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych,  

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny co najmniej 2 razy do roku lub dostarczać do punktu 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, którego adres będzie dostępny na stronie 

www.ug.szczytno.pl  

6) odpady wielkogabarytowe co najmniej 2 razy do roku lub dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia 

odpadów komunalnych, którego adres będzie dostępny na stronie www.ug.szczytno.pl  

7) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiorki zorganizowanych w aptekach lub dostarczać 

do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, którego adres będzie dostępny na stronie 

www.ug.szczytno.pl  

8) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających od starosty 

pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót należy przekazywać lub 

dostarczać do punktu selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, którego adres będzie dostępny na 

stronie www.ug.szczytno.pl  

2. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić 

nieprzepełnianie pojemników oraz utrzymanie czystości i porządku wokół pojemników.  

3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

należy dostosować do szybkości zapełnienia się koszy w taki sposób, aby nie dopuścić do ich przepełnienia 

i wysypywania się odpadów.  

4. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, bądź wylewania na powierzchnię terenu; 

pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz w tygodniu.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 18. 1. Właściciele nieruchomości w celu zwiększenia ilości zbieranych selektywnie odpadów 

niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych obowiązani są do oddzielnego 

gromadzenia tych odpadów i oddawania ich zgodnie z harmonogramem.  

2. W celu osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020r. odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu:  

1) 50% odebranych z terenu gminy odpadów komunalnych poprzez przygotowanie do ponownego użycia 

i recyklingu co najmniej następujących frakcji: papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła;  

2) 70% innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych poprzez przygotowanie do 

ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku.  
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3. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania :  

1) do dnia 16 lipca 2013r. – do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;  

2) do dnia 16 lipca 2020r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995r.  

4. W celu ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji dopuszcza się kompostowanie 

odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.  

§ 19. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są 

w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów 

komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób 

selektywny.  

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę  

§ 20. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie 

swojej nieruchomości.  

3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:  

1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych 

i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub mieszańce oraz zachowujące się w sposób agresywny – na 

smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,  

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 

uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem.  

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.  

5.* Zabronione jest:  

1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu 

zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz, 

nieruchomość odpowiednio oznakowana w tabliczkę ze stosownym ostrzeżeniem,  

2) wpuszczanie psów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,  

3) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów produkcji spożywczej, zakładów usługowych, lokali 

gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje 

wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych).  

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.  

7. Padłe zwierzęta domowe należy przekazywać do unieszkodliwiania przedsiębiorcy pro-wadzącemu 

działalność w tym zakresie.* 

8.* Obowiązek usunięcia padłych zwierząt spoczywa na:  

1) właścicielach zwierząt,  

2) właścicielach nieruchomości – w przypadku zwierząt bezpańskich, padłych na terenie ich nieruchomości,  

3) gminie – w pozostałych przypadkach.  

Rozdział 7. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji  

§ 21. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 

pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.  
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2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:  

1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały,  

2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości,  

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.* 

3. Padłe zwierzęta gospodarskie należy przekazywać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy prowadzącemu 

działalność w tym zakresie.* 

4. Obowiązek usunięcia padłych zwierząt gospodarskich spoczywa na właścicielu zwierząt.* 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 22. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:  

1) zabudowy budynkami wielorodzinnymi,  

2) zabudowy obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź 

przechowywania produktów rolno-spożywczych.  

2. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust.1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku 

w pierwszym tygodniu października lub każdorazowo w przypadku wystąpienia gryzoni na terenie 

nieruchomości.  

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe  

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczytno.  

§ 24. Traci moc uchwała Nr XLV/269/06 Rady Gminy Szczytno z 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczytno.  

§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy Szczytno 

Zbigniew Woźniak 
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* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

   - PN.4131.33.2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. 
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