UCHWAŁA NR XV/110/2020
RADY GMINY SŁOŃSK
z dnia 9 lipca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. 2019r., poz. 2010 ze zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego Rada Gminy Słońsk uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk
§ 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady i wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Słońsk.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości z terenu gminy Słońsk zobowiązani są do prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych i przekazywania podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów
komunalnych z terenu gminy lub dostarczania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych,
wskazanego przez gminę, w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, liści oraz innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
2. Obowiązek uprzątnięcia, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie ich w miejsce, które nie będzie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów;
2) podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały
użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie, po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi dopuszczalne jest na terenach
niesłużących do użytku publicznego, jeżeli powstające ścieki odprowadzone będą do sieci kanalizacyjnej lub
zbiorników bezodpływowych z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Dokonywanie drobnych napraw eksploatacyjnych pojazdów samochodowych poza warsztatami
samochodowymi dozwolone jest pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do
przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

tego

2) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;
3) zgody właściciela nieruchomości.
§ 5. 1.

Odpady komunalne należy zbierać z podziałem na następujące frakcje odpadów:

1) papier;
2) szkło;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) metale;
6) bioodpady;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
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11) odpady tekstyliów i odzieży;
12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne;
13) zużyte opony;
14) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15) odpady niebezpieczne.
2. Odpady określone w ust. 1 zbierane są w sposób gwarantujący niezmieszanie z innymi rodzajami
odpadów zbieranych selektywnie, z wyjątkiem tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz
metali, które można gromadzić w jednym pojemniku.
3. Odpady określone w ust. 1 nie mogą znajdować się w pojemniku na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne.
4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zebrane odpady gromadzić w następujący sposób:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać do pojemników i przekazywać podmiotowi
uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych;
2) odpady selektywnie zebrane, tj. papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe należy zbierać do worków lub pojemników i przekazywać podmiotowi uprawnionemu do
odbioru odpadów komunalnych lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wskazanego przez gminę;
3) selektywnie zebrane bioodpady należy zbierać do worków lub pojemników i przekazywać podmiotowi
uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych wskazanego przez gminę; dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zagospodarowania we własnym zakresie odpadów zielonych
w kompostownikach przydomowych, o ile nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego i nie
narusza odrębnych przepisów.
4) wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów komunalnych poprzez
wystawienie przed nieruchomość w sposób umożliwiający ich odbiór nie wcześniej niż na dzień przed
terminem odbioru określonym harmonogramem lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych wskazanego przez gminę;
5) selektywnie zebrane odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, dostarczyć do
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez gminę;
6) przeterminowane leki samodzielnie dostarczać do aptek znajdujących się na terenie gminy lub do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wyznaczonego przez gminę;
7) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igły i strzykawki, dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych wyznaczonego przez gminę;
8) zużyte baterie i akumulatory dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wskazanego przez gminę;
9) odpady tekstyliów i odzieży dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wskazanego przez gminę;
10) zużyte opony dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wskazanego przez
gminę;
11) odpady niebezpieczne dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
wskazanego przez gminę.
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5. Kompostowanie bioodpadów przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej spełnia
wymóg ich selektywnego zbierania. Gromadzenie odpadów w przydomowych kompostownikach winno
odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych i w sposób niestwarzający uciążliwości dla
otoczenia.
6. Kompostowanie może nastąpić (pod warunkiem zagospodarowania zgromadzonego humusu do upraw
ogrodowych, sadowniczych, terenów zielonych i innych upraw rolnych):

᠆ w gotowych kompostownikach ogrodowych lub,
᠆ w drewnianych kompostownikach ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub,
᠆ w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 60, 120, 240, 1100 litrów (L);
2) kontenery o pojemności od 5 do 10 m³;
3) worki z foli LDPE oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie
zbieranego o pojemności 60 L – worki zielone i brązowe i 120 L – worki żółte i niebieskie;
4) kosze uliczne o minimalnej pojemności 10 L;
2. Do selektywnego
ujednoliconych kolorach:

gromadzenia

odpadów

należy

stosować

pojemniki/worki

w następujących

1) NIEBIESKI – z przeznaczeniem na makulaturę i papier;
2) ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło;
4) BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
3. W miejscach publicznych odpady komunalne pochodzące z tych miejsc należy gromadzić w koszach
ulicznych. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
ogrodów działkowych oraz odpadów powstałych w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 7. Minimalna pojemność pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych powinna być
dostosowana do częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz liczby osób korzystających
z pojemników, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów, która w przypadku nieruchomości
zamieszkałych wynosi 30 litrów na jednego mieszkańca w tygodniu;
§ 8. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta nie więcej niż 2 osoby – pojemnik 60l;
2. W przypadku większej liczby osób, niż określono w ust. 1, przyjmuje się minimalną pojemność
pojemników w ten sposób, że na każdą kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć
pojemność nie mniejszą niż 30 litrów.
§ 9. 1. Minimalna wielkość pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi uwzględniać następującą
miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów:
1) dla szkół i przedszkoli - 4l odpadów komunalnych na każdego ucznia i pracownika;
2) dla lokali handlowych - 10 l odpadów komunalnych na 10m² powierzchni całkowitej lokalu, lecz nie mniej
niż 120 litrów pojemności pojemnika na lokal;
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3) dla lokali gastronomicznych - 20l odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne; lecz nie mniej
niż 120 litrów pojemności pojemnika na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych
na zewnątrz lokalu;
4) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu do pomieszczeń socjalnych
i biurowych – 10l odpadów komunalnych na jednego zatrudnionego, lecz nie mniej niż 60 litrów
pojemności pojemnika na lokal;
5) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej – 10l odpadów komunalnych
na jednego zatrudnionego, lecz nie mniej niż pojemnik o pojemności 120 litrów;
6) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i innych placówek całodziennego pobytu– 15l
odpadów komunalnych na jedno miejsce noclegowe, lecz nie mniej niż 120 litrów pojemności pojemnika;
7) dla nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (tzw. letniskowe) – co najmniej
po jednym pojemniku o pojemności minimalnej 60 l na każdą frakcję zbieranych odpadów;
8) dla cmentarzy – 1100 l na każde 10.000 m2 powierzchni;
9) dla pozostałych, niewymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb, jednak co najmniej
jeden pojemnik o pojemności minimalnej 60 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz
odpowiednia ilość pojemników lub worków na każdą frakcję odpadów segregowanych.
2. Przy doborze urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, z uwzględnieniem norm, o jakich mowa
w ust. 1, obowiązuje zasada, że do każdego pojemnika o pojemności 60 litrów na niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne przyporządkowana jest minimalna ilość pojemników lub worków na odpady segregowane,
odpowiednio:

᠆ jeden - 120 litrów w kolorze żółtym,
᠆ jeden - 120 litrów w kolorze niebieskim,
᠆ jeden - 60 litrów w kolorze zielonym,
᠆ jeden - 60 litrów w kolorze brązowym.
3. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej przy doborze urządzeń przeznaczonych do gromadzenia
odpadów komunalnych zobowiązany jest do dostosowania pojemności i ilości pojemników i worków
uwzględniającej powyższe wytyczne. W razie potrzeby należy zwiększyć pojemność lub ilość
zadeklarowanych pojemników i worków, tak aby nie doprowadzać do ich przepełniania.
§ 10. Ustala się warunki utrzymania pojemników:
1. W zakresie stanu sanitarnego - pojemniki należy utrzymać w czystości zarówno zewnętrznej jak
i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów.
2. W zakresie stanu technicznego:
1) pojemniki mają być kompletne i nieuszkodzone;
2) pojemniki mają być wyposażone w pokrywę, koła do przemieszczania, specjalny uchwyt ułatwiający jego
ciągnięcie i pchanie, uchwyty do mechanizmów załadowczych.
3. W zakresie stanu porządkowego:
1) pojemniki nie mogą być przepełnione, co mogłoby prowadzić do wysypywania się odpadów poza
pojemnik;
2) worki maja być zawiązane, nieuszkodzone i szczelne.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne w należytym
stanie sanitarnym i technicznym poprzez poddawanie pojemników dezynfekcji i czyszczeniu preparatami
biodegradowalnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy.
§ 11. 1. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników na terenie nieruchomości – w obrębie
nieruchomości, na której powstają odpady, a w przypadku gdy niemożliwym jest wyznaczenie takiego miejsca
pojemniki należy ustawić na terenie innej nieruchomości, na warunkach ustalonych z jej właścicielem.

Id: 8E28BD5B-02DF-495C-96EF-04214BBCCC87. Podpisany

Strona 4

2. Pojemniki powinny być umieszczone w wydzielonych miejscach odpowiednio utwardzonych
i zabezpieczonych, spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, tak by nie stanowiły
uciążliwości dla ludzi i środowiska.
3. Miejsca ustawienia pojemników muszą być łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników
przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed
zbieraniem się wody.
4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zlokalizowane przy drogach – po obu jej stronach, na
parkingach, placach i ulicach, w parkach i zieleńcach oraz innych miejscach publicznych, powinny być
widoczne, a ich pojemność nie może być mniejsza niż 10 l.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 12. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie w miejsce
umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altanki śmietnikowej. Wystawienie
pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla innych mieszkańców oraz osób trzecich.
Właściciele nieruchomości są zobowiązani do takiego wystawienia pojemników i worków, które nie będzie
powodować zanieczyszczenia nieruchomości, w tym ulic i chodników, nie będzie utrudniać komunikacji oraz
zagrażać zdrowiu i życiu osób trzecich.
2. Zasady opisane w ustępie 1 mają zastosowanie do odpadów gromadzonych bez pojemników i worków.
3. Pojemniki i worki powinny być udostępnianie zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru.
§ 13. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielolokalowej, z zastrzeżeniem pkt 2 - co najmniej dwa razy w miesiącu;
2) w zabudowie wielolokalowej w przypadku gromadzenia odpadów komunalnych w pojemnikach
o pojemności 1100 L i większych - raz w tygodniu;
3) z nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej dwa razy w miesiącu;
§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych wskazanych w § 5 ust. 1 pkt: 1 – 6 z następującą częstotliwością:
1. Szkło - co najmniej jeden raz w miesiącu;
2. Papier - co najmniej jeden raz w miesiącu;
3. Tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe - co najmniej jeden raz
w miesiącu;
4. Bioodpady – w okresie od maja do października - co najmniej raz w tygodniu; w okresie od listopada do
kwietnia – co najmniej dwa razy w miesiącu.
§ 15. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości pozostałych
frakcji segregowanych odpadów komunalnych, wskazanych w § 5 ust. 1, w miarę zaistniałej potrzeby.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do pozbywania
się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż 2 razy w roku,
nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując
zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków
wynika z instrukcji eksploatacji producenta urządzenia lecz nie rzadziej niż raz w roku.
3. Urządzenia i częstotliwość opróżniania urządzeń wymienionych w punktach 1 i 2 podlega kontroli
i ewidencji gminnej.
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§ 17. 1. Do pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, w tym ogólnodostępnych
pojemników na odpady komunalne – koszy na śmieci, nie należy wrzucać śniegu, lodu, piachu, ziemi, liści,
trawy, gałęzi, gruzu, gorącego popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów
niebezpiecznych, odpadów o rozmiarach przekraczających wielkość pojemnika, oraz odpadów innych aniżeli
komunalne, pochodzących z działalności gospodarczej.
2. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, metali
i odpadów opakowaniowych wielomateriałowych nie należy wrzucać:
1) opakowań po lekach;
2) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach;
3) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.
4) sprzętu AGD, w tym urządzeń oświetleniowych;
5) opakowań z zawartością np. z żywnością, wapnem, cementem;
6) jednorazowych pieluch, środków higieny osobistej,
3. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury nie należy wrzucać:
1) papieru tłustego, mokrego lub zabrudzonego trwałymi substancjami;
2) papieru pokrytego folią lub woskowanego;
3) taśmy klejącej, także tzw. malarskiej;
4) opakowań papierowych z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem;
5) kartonów (tetrapaków) po napojach i mleku;
4. Do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła nie należy wrzucać:
1) ceramiki (porcelana, naczynia typu „arco”, talerze, doniczki);
2) luster, wyrobów ze szkła hartowanego;
3) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości;
4) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone);
5) szyb samochodowych;
6) lamp żarówek i szkieł okularowych.
5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów nie można wrzucać odpadów innych
aniżeli odpady zielone pochodzące z pielęgnacji ogrodu (trawa, drobne gałęzie, liście, kwiaty) oraz odpady
kuchenne pochodzenia roślinnego.
6. Zakazuje się:
1) zagęszczania odpadów gromadzonych w pojemnikach lub kontenerach w sposób uniemożliwiający ich
opróżnienie,
2) wystawiania pojemników i odpadów (w tym wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego) w terminach niezgodnych z harmonogramem.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z krajowego i wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 18. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. W celu wypełnienia wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami podejmuje
się działania informacyjno-edukacyjne, promujące odpowiednie sposoby postępowania z odpadami.
§ 19. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych
zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nieulegających
biodegradacji.
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Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, są zobowiązane do podjęcia
środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi ze strony
zwierzęcia.
2. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, zobowiązany
jest do zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierzęcia na
zewnątrz.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy;
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy,
gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi stosuje się odpowiednio zapisy
ustępu 1-3.
5. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności
na chodnikach, jezdniach, trawnikach, zieleńcach, placach itp. zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.
Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, w tym zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach
§ 21. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich należy prowadzić w pomieszczeniach gospodarskich w taki
sposób, aby wszelkie uciążliwości dla środowiska powodowane przez hodowlę, w tym hałas i odory będące jej
skutkiem, zostały ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest do gromadzenia i usuwania powstających
w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym zwłaszcza z wymaganiami
niniejszego Regulaminu i nie powodowanie zanieczyszczeń terenu nieruchomości, wód powierzchniowych
i podziemnych, a także miejsc służących do użytku publicznego;
§ 22. Ule z pszczołami ustawia się w taki sposób, aby wylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości, a w szczególności:

᠆ co najmniej 10 m od drogi publicznej, budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych,
᠆ 200 m od szkół, przychodni i innych obiektów użyteczności publicznej,
᠆ ule ustawione w odpowiedniej odległości powinny być oddzielone stałą przeszkodą (parkan, mur, krzewy)
o wysokości co najmniej 3 m.
§ 23. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej, oznaczonej jako takie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Zakaz utrzymania zwierząt gospodarskich dotyczy także terenów o zwartej zabudowie wielorodzinnej,
jednorodzinnej, stref przemysłowych, ogrodów działkowych, hoteli, placówek handlowych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 24. 1 Właściciele nieruchomości wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej, budynków
inwentarskich, budynków gospodarczych, terenów przemysłowych, sieci kanalizacyjnej zobowiązani są do
przeprowadzenia deratyzacji na terenie nieruchomości. Ustala się, że deratyzacja na wskazanych obszarach
przeprowadzana będzie co najmniej 1 raz w roku w terminie od 1 do 31 października.
2. Obowiązek wymieniony w ust. 1, w odniesieniu do właścicieli pozostałych nieruchomości tj. domów
jednorodzinnych, sklepów spożywczych, restauracji, hoteli, pensjonatów itp. jest realizowany w miarę potrzeb.
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3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające deratyzacji oraz termin jej
przeprowadzenia. Obwieszczenia o obowiązkowej deratyzacji zostaną podane do publicznej wiadomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.'
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słońsk.
§ 26. Traci moc uchwała Nr XXVI/184/2013 Rady Gminy Słońsk z dnia 9 kwietnia 2013r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słońsk.
§ 27. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi
w życie od dnia 1 września 2020r.

Przewodnicząca Rady Gminy
Słońsk
Lilla Burkiewicz
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