
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/164/2020 
RADY GMINY MACIEJOWICE 

z dnia 15 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zaopiniowaniu przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy Maciejowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice w brzmieniu 
określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/64/2019 Rady Gminy Maciejowice z dnia 13 września 2019r. w sprawie 
wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maciejowice. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Maciejowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Łoskot 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2020 r.

Poz. 11465



                                                                                                               Załącznik do Uchwały 
                                                                                                           Nr XXIII/164/2020 

                                                                                                                    Rady Gminy Maciejowice 
                                                                                                                 z dn. 15 października 2020 roku 

 

 

  

 

REGULAMIN 

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY MACIEJOWICE 

 

 

 

Rozdział 1 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 

nieruchomości 
 

 

§ 1 

 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości z podziałem na: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) popiół; 

8) odpady niebezpieczne; 

9) przeterminowane leki i chemikalia; 

10) odpady 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 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w tym żarówki i świetlówki; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

2. Odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1, 

stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je 

w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych. 
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§  2 

 

1.  Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone w przydomowym 

kompostowniku na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi.  

2. Kompostownik przydomowy powinien mieć formę luźnej pryzmy lub być zabudowany 

ściankami ażurowymi typu drewno lub siatka itp. Wielkość kompostownika nie 

powinna przekraczać 120 cm wysokości, 150 cm długości i 150 cm szerokości. 

Podłoże pod kompostownikiem powinno być przepuszczalne, zapewniające swobodny 

odpływ nadmiaru wody i dostęp do resztek roślinnych mikroorganizmom. 

3.  Dopuszcza się posiadanie więcej niż jednego kompostownika przydomowego. 

4.  Zwalnia się z obowiązku posiadania pojemnika lub worka  na bioodpady właścicieli 

nieruchomości, którzy posiadają kompostownik przydomowy pod warunkiem, że 

wszystkie bioodpady wytwarzane na nieruchomości są kompostowane                                           

w przydomowym kompostowniku. 

 

§ 3 

 

Właściciel nieruchomości niezwłocznie dokonuje uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Dopuszcza się 

możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni publicznej, 

w sposób nie utrudniający ruchu pieszym. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia nie 

powinny być zgarniane na jezdnię. 

 

§ 4 

 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dopuszczona wyłącznie 

na następujących warunkach: 

1) nie  zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do 

przydomowych oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego; 

2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach 

nieruchomości oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może się odbywać 

pod warunkiem: 

1) nie zanieczyszczania środowiska, w szczególności wodnego i gruntowego; 

2) gromadzenia powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych; 

 

 

Rozdział 2 

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na 

terenach przeznaczonych do użytku publicznego, warunki rozmieszczania 

tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym technicznym, a także utrzymania w 

odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów 
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§ 5 

 

1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów worków i pojemników 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym 

na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, na 

terenie gminy: 

1) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 100 l; 

2) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l, KP-7 wykonane                           

z tworzywa sztucznego lub metalu; 

3) worki o pojemności 120 l o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, 

wykluczające rozerwanie się worka; 

2. Pojemniki na odpady winny być wyposażone w kółka. 

3. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy stosować worki lub 

pojemniki odpowiednio oznaczone (kolorem i napisem) dla każdej frakcji osobno: 

1) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady ze szkła,                       

w tym odpady opakowaniowe ze szkła (szkło bezbarwne i kolorowe); 

2) NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady                        

z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury; 

3) ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metal i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na 

odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, 

w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe; 

4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio” z przeznaczeniem na bioodpady w tym 

odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 

odpady zielone; 

5) SZARY oznaczony napisem „Popiół” z przeznaczeniem na popioły i żużle                            

z palenisk; 

4. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane są w worki lub pojemniki 

koloru czarnego. 

 

§ 6 

 

1. Ustala się minimalną pojemność worka lub pojemnika przeznaczonego do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstających na terenie 

nieruchomości zamieszkałych według normy 30 litrów na mieszkańca. W przypadku 

gdy z worka lub pojemnika korzysta: 

1) do 2 osób- minimalna pojemność wynosi 60 litrów; 

2) do 4 osób- minimalna pojemność wynosi 120 litrów; 

3) powyżej 4 osób- minimalna pojemność wynosi 240 litrów lub dwa worki lub 

pojemniki po 120 litrów, a na każde kolejne 4 osoby worek lub pojemnik 120 

litrów; 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, w szczególności prowadzący działalność gospodarczą, kierujący 

instytucjami oświaty, zdrowia, instytucjami użyteczności publicznej, zobowiązani 

są do dostosowania pojemności worków lub pojemników przeznaczonych do zbierania 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do indywidualnych potrzeb 

tak, aby zapewnić ich nieprzepełnienie, przy uwzględnieniu poniższych ogólnych 

wytycznych: 

1) dla budynków użyteczności publicznej, innych niż wymienione poniżej, 3 litry 

na każdego pracownika; 
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2) dla szkół wszelkiego typu- 3 litry na każdego ucznia i pracownika; 

3) dla przedszkoli- 3 litry na każde dziecko i pracownika; 

4) dla lokali handlowych- 50 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na każdy lokal; 

5) dla punktów handlowych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik                                  

o pojemności 60 litrów na każdy punkt; 

6) dla lokali gastronomicznych 20 litrów na jednego zatrudnionego pracownika, 

jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 120 litrów; 

7) dla lokali gastronomicznych poza lokalem - co najmniej jeden pojemnik                           

o pojemności 60 litrów; 

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik                              

o pojemności 120 litrów; 

9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu 

do pomieszczeń biurowych i socjalnych- pojemnik o pojemności 120 litrów na 

każdych 10 pracowników; 

10) dla hoteli, pensjonatów itp.- 20 litrów na jednego zatrudnionego pracownika; 

11) dla nieruchomości wykorzystywanych do pobytu sezonowego- 60 litrów na 

każdą nieruchomość w okresie od kwietnia do października każdego roku i 5 litrów 

poza tym okresem; 

3. Ustala się minimalną pojemność worka lub pojemnika worka przeznaczonego do 

zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, powstających na 

terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w ust. 2, w ilości co 

najmniej 60 litrów na każdą nieruchomość. 

4. Na segregowane odpady komunalne, właściciele nieruchomości zamieszkałych, a 

także właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady 

komunalne, zobowiązani są posiadać co najmniej jeden worek na każdy rodzaj odpadu                                  

o pojemności minimum 60 litrów. 
 

§ 7 

 

1. Ustala się minimalną pojemność worków lub pojemników, przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego- 

od 20l do 100l. 

2. Na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jest 

to niemożliwe, to w sąsiedztwie znaku oznaczającego przystanek. 

3. W terenie zabudowanym, kosze powinny być rozmieszczone przy drogach 

publicznych, posiadających chodnik w ilości co najmniej jeden kosz na 1 km.   

 

§  8 

 

Ustala się następujące zasady utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości; 

2) pojemniki po opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów; 

3) pojemniki powinny być w dobrym stanie technicznym, w szczególności nie powinny 

być uszkodzone i pozbawione pokryw. 
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§ 9 

 

Miejsca gromadzenia odpadów powinny być w miarę możliwości utwardzone oraz 

zabezpieczone przed zbieraniem się wody. 

  

 

Rozdział 3 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego 

 

 

§ 10 

 

Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, właściciele 

nieruchomości pozbywają się odpadów, z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc na 

podstawie umowy zawartej z uprawnionym podmiotem. 

 

§ 11 

 

1. Gmina zapewnia następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych                              

z nieruchomości zamieszkałych:  

1) w przypadku odpadów zbieranych selektywnie: 

a) papier - raz na miesiąc, 

b) szkło - raz na miesiąc, 

c) metale - raz na miesiąc, 

d) tworzywa sztuczne - raz na miesiąc, 

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe - raz na miesiąc, 

2) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz bioodpady  

- w miesiącach od kwietnia do października - raz na 2 tygodnie z budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz raz na tydzień z budynków wielolokalowych, 

- w pozostałych okresach - raz na miesiąc. 

2. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej w przypadku odpadów 

wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 1 – 6 oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych, właściciele nieruchomości pozbywają się zebranych odpadów poprzez 

wystawienie worków lub pojemników przeznaczonych do tego celu przed wejście na 

teren nieruchomości, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla osób trzecich i ich 

mienia do godziny 7.00 dnia odbioru określonego w harmonogramie odbioru 

odpadów.  

3. Na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady odbierane będą przez wyznaczone 

przedsiębiorstwo z pomieszczeń mieszczących pojemniki na odpady lub                                    

z pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków. Właściciele 

nieruchomości udostępniają wejście do tych pomieszczeń wyznaczonemu 

przedsiębiorstwu. 

4. Odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 pkt 7 – 16 należy przekazywać 

do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej PSZOK.                        

Do PSZOK można również przekazywać odpady komunalne wymienione w § 1 ust. 1 

pkt 1 – 6. 

5. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 

się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
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przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, przekazując do 

PSZOK, należy umieszczać w sztywnych, zamykanych, nieprzekłuwanych 

pojemnikach, zapewniających bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. 

6. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zamieszkałych zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

7. Dostarczający odpady komunalne do PSZOK dokonuje ich rozładunku i umieszcza je 

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

 

§ 12 

 

1. Odpady w postaci przeterminowanych leków można również umieszczać 

w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach. 

2.  Odpady w postaci baterii i akumulatorów małogabarytowych można również 

umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach 

użyteczności publicznej, placówkach oświatowych oraz punktach sprzedaży baterii                          

i akumulatorów dysponujących odpowiednimi i oznakowanymi pojemnikami. 

3. Odpady w postaci papieru i tektury można również przekazywać do placówek 

oświatowych w ramach prowadzonych przez nich zbiórek. 

4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również przekazywać podmiotowi 

zbierającemu zużyty sprzęt do wyznaczonych miejsc zbiórki zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt ten można przekazywać także na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym                      

i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1895 ze zm.) do punktów zbierania 

zorganizowanych przez dystrybutorów tego sprzętu. 

5. Tekstylia i odzież można również umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w miejscach użyteczności publicznej. 

 

 

Rozdział 4 

Warunki gromadzenia odpadów w sposób selektywny  
 

 

§ 13 

Nie należy: 

1) umieszczać w workach lub pojemnikach na odpady komunalne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów 

niekwalifikujących 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 igieł                           

i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego                          

i elektronicznego, zużytych opon, tekstyliów i odzieży, odpadów wielkogabarytowych, 

które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszej 

uchwale; 

2) umieszczać w workach lub pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej. 

 

  § 14 

 

1. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury, nie wolno wrzucać: 
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- zatłuszczonego papieru, 

- lakierowanego lub foliowanego papieru np. z folderów reklamowych, 

- tapet, worków po cemencie, 

- artykułów higienicznych. 

Papier powinien być suchy i oczyszczony z resztek produktów. 

2. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła, nie wolno wrzucać: 

- szkła płaskiego (lustra, szyby, szyby samochodowe), 

- szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, ceramiki, 

- żarówek, świetlówek, kineskopów, 

- szklanych opakowań po lekach czy chemikaliach z jakąkolwiek pozostałą zawartością. 

Wrzucane pojemniki powinny być puste, bez nakrętek, korków i kapsli, w miarę możliwości 

nie stłuczone. 

3. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, nie wolno 

wrzucać: 

- opakowań po lekach, smarach, olejach, płynach chłodniczych, środkach chwasto-                         

i owadobójczych, 

- zabawek, 

- styropianu, 

- zabrudzonych folii. 

4. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali, nie wolno wrzucać: 

- baterii, 

- metali łączonych z innymi materiałami. 

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki opakowań wielomateriałowych, nie 

wolno wrzucać: 

- opakowań ani materiałów innych niż opakowania wielomateriałowe; 

6. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów,, nie wolno wrzucać: 

- odpadów innych niż bioodpady. 

7. Do worków przeznaczonych do zbiórki niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych należy wrzucać odpady resztkowe powstałe po selektywnej zbiórce. 

 

§ 15 

 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela 

nieruchomości  uznaje się za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane 

w podziale na odpowiednie frakcje gromadzone są w pojemnikach lub workach 

przeznaczonych do tych frakcji, o których mowa w § 5 z zachowaniem zasad 

określonych w § 13 i § 14. 

 

§ 16 

 

1. Kosze uliczne należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do ich 

przepełnienia, ale co najmniej raz na 2 tygodnie. 

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do ich 

przepełnienia, ale co najmniej 1 raz w miesiącu. 
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§ 17 

 

1. Wywóz nieczystości ciekłych, powinien następować w terminach zapobiegających 

przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu,                              

z następującą częstotliwością: 

1) w przypadku nieruchomości zamieszkałych  przez 1-2 osoby - co najmniej 

raz do roku; 

2) w przypadku nieruchomości zamieszkałych przez powyżej 2 osoby - co najmniej 

raz na 6 miesięcy; 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych 

oczyszczalni ścieków wynika z ich instrukcji eksploatacji. 

3. Nieczystości ciekłe oraz osady ściekowe powinny być usuwane z terenu 

nieruchomości przez podmiot uprawniony przy użyciu wozów asenizacyjnych. 

 

 

Rozdział 5 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 
 

§ 18 

 

Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Maciejowice powinny być przekazywane przez 

przedsiębiorstwo wywozowe zgodnie z obowiązującą uchwałą Sejmiku województwa 

Mazowieckiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 

mazowieckiego. 

 

§ 19 

 

1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do 

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania; 

2) kupowanie produktów zapakowanych w minimalna ilość opakowań; 

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych; 

4) zminimalizowanie używania jednorazowych toreb i opakowań foliowych; 

5) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy; 

6) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

7) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności; 

8) kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji w gospodarstwach domowych; 

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu: 

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy Maciejowice w zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) wprowadzenie jednolitych standardów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

3) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach 

domowych. 
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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 

 

 

 

§ 20 

 

1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe, zobowiązane są do utrzymywania 

tych zwierząt w sposób niepowodujący uciążliwości dla ludzi znajdujących się                           

w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej 

opieki nad nimi, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeśli 

zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym 

w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków 

ostrożności i bezpieczeństwa zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty życia 

lub zdrowia ludzi i zwierząt. 

 

§ 21 

 

1. Na tereny użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy. 

Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone tylko w miejscach mało uczęszczanych                    

i pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel lub opiekun ma możliwość 

sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem - nie dotyczy to psów ras 

uznanych za agresywne. 

2. Zasady wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem 

obiektów przeznaczonych dla zwierząt takich jak lecznice, regulują regulaminy 

wewnętrzne tych obiektów. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, zobowiązane są do niezwłocznego usuwania 

spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z obiektów i terenów przeznaczonych do 

użytku wspólnego, w tym z chodników, placów parkingów, terenów zielonych itp. 

Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi 

torbach, mogą być gromadzone w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. 

 

 

Rozdział 7 

Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania 

na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach 

 

 

§ 22 

 

1. Na terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne 

szeregowe, zabrania się chowu zwierząt gospodarskich z wyłączeniem istniejących 

gospodarstw rolnych (nie dotyczy przydomowego chowu drobiu, zwierząt 

futerkowych, a także pszczół). 
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2. Z zastrzeżeniem ust. 1, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta 

gospodarskie mogą być utrzymywane na nieruchomościach, na których zamieszkują 

mieszkańcy, jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

3. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej jest obowiązany zabezpieczyć nieruchomość 

przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie. 

 

 

 

 Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej 

przeprowadzania 

 

 

§ 23 

 

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary na terenie gminy Maciejowice 

zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do 

przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych. 

2. Określa się terminy przeprowadzania deratyzacji obszarów wymienionych 

w ust. 1 do końca września każdego trzeciego roku. 
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