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UCHWAŁA NR XXIV/251/2013 

RADY GMINY GOŁUCHÓW 

z dnia 7 marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołuchów  

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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.); art. 4 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 

z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, Rada Gminy 

Gołuchów uchwala:   

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gołuchów, stanowiący 

załącznik do niniejszej uchwały.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołuchów.   

§ 3. Traci moc uchwała Nr Uchwała Nr XXXIX/269/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 

17.03.2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Gołuchów.   

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

Województwa Wielkopolskiego.   

 

  

 

 

                                                                                                                          Przewodniczący Rady  

                                                                                                                          /-/ Jan Sobczak 
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Załącznik do Uchwały Nr XXIV/251/2013 

Rady Gminy Gołuchów 

z dnia 7 marca 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GOŁUCHÓW   

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne  

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

w zakresie wynikającym z art. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r. poz. 391 

z późn. zm.), a 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;   

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

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

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający 

odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:   

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,   

2) przeterminowanych leków i chemikaliów,   

3) zużytych baterii i akumulatorów,   

4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,   

5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,   

6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,   

7) zużytych opon,   
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8) odpadów zielonych,   

9) papieru i tektury,   

10) szkła bezbarwnego i kolorowego,   

11) tworzyw sztucznych,   

12) metali.   

13) odpadów wielomateriałowych   

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać w sposób selektywny 

w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.   

3. Kompostowanie odpadów zielonych ulegających biodegradacji może odbywać się na terenie nieruchomości, 

na której powstały, pod warunkiem wykonania kompostownika w sposób nieuciążliwy dla użytkowników 

sąsiednich nieruchomości.   

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

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

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

niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów.   

3. Nieusunięty lód należy posypać piaskiem lub innym stosownym środkiem w celu zlikwidowania jego 

śliskości.   

§ 4. 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,   

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 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.  

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

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:   

1) pojemniki na odpady o pojemności 110 dm
3 
 

2) pojemniki na odpady o pojemności 120 dm
3 
 

3) pojemniki na odpady o pojemności 240 dm
3 
 

4) pojemniki na odpady o pojemności 1100 dm
3 
 

5) kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m
3 
do 10 m

3 
 

6) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

selektywnie zbieranego, o rozmiarach 800 dm
3 
do 1500 dm

3 
 

7) pojemniki siatkowe o poj. 2,5 m
3 
 

8) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 dm
3 
 

9) worki.   
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2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki o pojemności 

0,8 m
3 
1,5 m

3 
i większej w następującej kolorystyce:   

1) niebieski – z przeznaczeniem na makulaturę,   

2) zielony – z przeznaczeniem na szkło,   

3) żółty – z przeznaczeniem na opakowania wielomateriałowe i aluminium,   

4) pojemnik siatkowy – tworzywa sztuczne,   

5) brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.   

3. Pojemniki do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej winny być ustawiane w tzw. gniazdach, 

w których docelowo znajdować się powinno: 5 pojemników na poszczególne frakcje – po jednym pojemniku na 

każdą frakcję oraz jeżeli jest wystarczająco miejsca – pojemnik na pozostałe odpady,   

4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej stosuje 

się:   

1) worki polietylenowe PE-HD o pojemności 120 l w kolorystyce:   

a) niebieski – makulatura,   

b) żółty – tworzywa sztuczne, aluminium, opakowania wielomateriałowe,   

2) polietylenowe PE-HD o pojemności 80 l w kolorystyce:   

a) zielone – szkło   

b) brązowy - odpady biodegradowalne   

3) Przydomowe kompostowniki w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej w celu prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów ulegających biodegradacji.   

5. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w urządzenia, służące do gromadzenia 

odpadów komunalnych.   

6. Na terenie budowy wyposażenie w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należy do 

wykonawcy robót.   

§ 6. 1. Pozostałe odpady komunalne niesegregowane powstające na terenie nieruchomości winny być 

gromadzone w znormalizowanych pojemnikach o pojemności: 110 dm
3
, 120 dm

3
, 240 dm

3
, 1100 dm

3 
i kontenerach 

o pojemności: 5 m
3
, 7 m

3 
lub więcej, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.   

2. Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnej, bądź przydomowej oczyszczalni 

ścieków, winny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym 

z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 

z późn. zm.).   

§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich 

użytkowników jak i pracowników jednostki wywozowej, w sposób niepowodujący nadmiernych uciążliwości 

i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.   

2. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem 

warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. 

zm.), na równej nawierzchni w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się 

wody i błota.   

3. Miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest zobowiązany 

utrzymywać w czystości.   

4. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne ponoszą 

właściciele nieruchomości.  
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§ 8. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników na odpady komunalne 

w należytym stanie sanitarnym i technicznym zapewniającym możliwość korzystania z nich bez przeszkód i bez 

powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.   

2. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów w pojemnikach na odpady komunalne należy zamknąć szczelnie 

pokrywę, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów pod wpływem wiatru, deszczu i innych czynników 

zewnętrznych.   

§ 9. 1. Ilość, wytrzymałość i pojemność worków oraz pojemników usytuowanych na terenie nieruchomości 

musi być dostosowana do ilości osób uprawnionych do korzystania z danej nieruchomości z uwzględnieniem 

normatywnej ilości stałych opadów komunalnych zmieszanych wytwarzanych przez jedną osobę na obszarze 

Gminy Gołuchów ustalonej na średnim poziomie: 30 litrów/miesiąc/osobę.   

2. Przyjmując miesięczny cykl usuwania odpadów, odpady komunalne zmieszane należy gromadzić 

w urządzeniach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:   

1) dla budynków mieszkalnych - 30 litrów na mieszkańca, lecz nie mniej niż 1 pojemnik 110 - 120 l,   

2) dla szkół i przedszkoli - 3 litry na każdego ucznia, dziecko i pracownika,   

3) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10 m
2 

powierzchni sprzedaży, jednak co najmniej jeden pojemnik 

110 - 120 litrów na lokal,   

4) dla lokali gastronomicznych - 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik 

110 - 120 litrów na lokal,   

5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 - 120 litrowy,   

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

i socjalnych - pojemnik 110 - 120 litrowy na każdych 10 pracowników,   

7) dla sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. - 20 litrów na jedno łóżko,   

8) dla ogródków działkowych – 20 litrów na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku 

i 5 litrów poza tym okresem,   

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

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

§ 10. Ustala się następujące zasady rozmieszczania pojemników na odpady komunalne na nieruchomości:   

1. na każdej nieruchomości powinien znajdować się pojemnik o pojemności będącej co najmniej iloczynem 

liczby osób rzeczywiście zamieszkujących na terenie nieruchomości i obowiązującej dla danej nieruchomości 

normatywnej ilości odpadów, ustalonej według zasad określonych w § 9,   

2. kosze uliczne o pojemności 10 dm
3
, 40 dm

3
, 50 dm

3 
winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych 

(wzdłuż ciągów turystycznych) i przystankach komunikacyjnych oraz na innych terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego.   

 

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 11. 1. Częstotliwość odbierania z nieruchomości odpadów komunalnych, zawierających składniki ulegające 

biodegradacji powinna być dostosowana do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż:   

1) raz na miesiąc – dla budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych,   

2) raz na miesiąc – dla ogródków działkowych, placówek handlowych i innych przedsiębiorstw, przy czym 

częstotliwość wywozu odpadów winna zapewnić lokalne potrzeby w tym zakresie oraz gwarantować 

utrzymanie właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych,   
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3) raz na 2 miesiące  – dla cmentarzy. W okresie od 01 października do 30 listopada odpady komunalne należy 

odbierać z częstotliwością co miesiąc.   

2. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki (odpady suche) należy usuwać w zabudowie jednorodzinnej, co 

najmniej raz na dwa miesiące, natomiast w zabudowie wielorodzinnej każdorazowo po napełnieniu pojemników 

w gniazdach.   

3. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich 

odpadów, jednak opróżnianie ich winno się odbywać, co najmniej raz w tygodniu – miejsca publiczne i ciągi 

turystyczne, oraz co najmniej raz na miesiąc - przystanki autobusowe.   

4. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej 

wody i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, 

wykluczający zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych oraz zapobiegający powstawaniu procesów gnilnych 

w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.   

5. Odbiór odpadów komunalnych wielkogabarytowych odbywa się wg harmonogramu ustalonego przez 

przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych obsługującego nieruchomość. 

Częstotliwość wywozu tych odpadów ustala się, co najmniej dwa razy w roku.   

6. Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych będą odbierane na zasadach i w sposób określony 

odrębnym harmonogramem.   

 

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 12. 1. Gmina Gołuchów należy do Regionu X, którego instalacją regionalną jest Zakład Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie.   

2. W przypadku awarii instalacji zastępczą instalacją zostanie instalacja w Regionie VIII.   

3. Właściciele nieruchomości w ramach prawidłowego postępowania z odpadami dążą do zmniejszenia ilości 

wytworzonych odpadów komunalnych oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia założonych 

celów określonych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.   

4. Odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości 

z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania należy kierować do regionalnej instalacji 

wskazanej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami – Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 

„Orli Staw”, Orli Staw 2, 62-834 Ceków.   

Rozdział 6. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;  

§ 13. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 

właściwej opieki nad tymi zwierzętami.   

§ 14. 1. Zwierzęta domowe powinny być utrzymywane tak, aby:   

1) nie stwarzały i nie stanowiły zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt,   

2) nie były uciążliwe dla innych osób,   

3) nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.   

2. Właściciel psa, wyprowadzając go na teren publiczny, zobowiązany jest do prowadzenia psa na smyczy lub 

w kagańcu, a psa rasy uznawanej za agresywną albo psa w typie tej rasy - na smyczy i w kagańcu. Powyższe 

zasady obowiązują także w budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach wspólnego użytku takich jak: 

korytarze, klatki schodowe oraz w innych obiektach, w których administrator dopuścił wprowadzanie zwierząt.   

3. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu.   

§ 15. 1. Właściciel psa, zobowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko 

wściekliźnie.   
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2. Utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia, o którym mowa w odrębnych 

przepisach.   

§ 16. Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 

nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 

w widocznym miejscu tabliczkę ostrzegawczą.   

§ 17. 1. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany do uprzątania zanieczyszczeń spowodowanych 

przez to zwierzę w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności: klatek schodowych, 

chodników, ulic, placów, parków.   

2. Właściciel zwierzęcia domowego jest zobowiązany stosować się do zakazów wprowadzania psów lub innych 

zwierząt do lokali, budynków lub na określone tereny prywatne czy publiczne, określonych przez właścicieli lub 

zarządców tych lokali, budynków lub terenów (postanowienie to nie dotyczy opiekunów psów wykorzystanych do 

celów specjalnych).   

3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je 

przed wydostaniem się z pomieszczenia.   

§ 18. 1. Zabrania się:   

1) wypuszczania zwierzęcia bez opieki właściciela,   

2) pozostawiania zwierzęcia bez dozoru w miejscu publicznym,   

3) doprowadzanie zwierzęcia przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do stanu, w którym staje się ono 

niebezpieczne,   

4) wprowadzania zwierzęcia do miejsc wydzielonych na zabawę dla dzieci a w szczególności do piaskownic,   

2. W budynkach wielorodzinnych zabrania się utrzymywania zwierząt domowych w mieszkaniach w ilościach 

stwarzających uciążliwość dla zamieszkujących w nich ludzi, w szczególności prowadzenia hodowli psów 

i kotów.   

3. Zwierzęta pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych traktowane będą jako bezdomne, wyłapywane 

i doprowadzane do przytuliska dla bezdomnych zwierząt.   

4. Podmiotem uprawnionym do wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy jest podmiot wskazany 

przez Wójta Gminy.   

5. Straż Gminna ma obowiązek udzielania niezbędnej pomocy w wyłapywaniu bezdomnych zwierząt 

podmiotowi określonemu w ust. 4.   

6. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało złapane, koszty jego złapania oraz pobytu 

zwierzęcia w przytulisku oraz zapewnienia mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel.   

7. Zwierzę umieszczone w przytulisku zostanie zwrócone jego właścicielowi, po udokumentowaniu przez 

niego swojego prawa do zwierzęcia oraz po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 6.   

§ 19. Dokarmianie zwierząt może odbywać się w miejscach i w obiektach ku temu przeznaczonych i za zgodą 

zarządcy nieruchomości.   

Rozdział 7. 

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach  

§ 20. 1. Na terenie Gminy Gołuchów zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:   

1) gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 

94, poz. 431 ze zm.) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 

o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze. zm.),   

2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i zwierząt futerkowych na działkach zabudowanych 

budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi,   

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane jedynie dla 

potrzeb własnego gospodarstwa domowego.   
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3. Dopuszcza się prowadzenie hodowli i utrzymywanie gołębi w obrębie osiedli o zabudowie rozproszonej pod 

warunkiem, że działalność ta nie będzie uciążliwa dla innych mieszkańców i będzie prowadzona z zachowaniem 

warunków higieniczno-sanitarnych.   

4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:   

1) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w taki sposób, aby nie przenikały 

one do wód powierzchniowych i podziemnych,   

2) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,   

3) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych.   

§ 21. 1. Obszar pasieczyska winien być ogrodzony. Przy wejściu na pasieczysko należy umieścić tabliczkę 

„Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony”.   

2. Ule z pszczołami powinny być ustawione co najmniej 10 m od uczęszczanej drogi publicznej, budynków 

mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.   

3. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy 

lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.   

4. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich chowu i bezpośrednie jego otoczenie powinny być 

utrzymane w należytej czystości i porządku.   

5. Z pomieszczenia, w którym przebywają zwierzęta, gnojowica i gnojówka powinny być odprowadzane za 

pomocą szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnych i zamkniętych zbiorników.   

6. Usunięte odchody zwierzęce, które przeznaczone są do rolniczego wykorzystania, należy zagospodarować 

w sposób i na zasadach określonych w przepisach o nawozach i nawożeniu.   

§ 22. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich:   

1) w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi,   

2) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, w szczególności takich jak strychy, piwnice, komórki, 

garaże, balkony.   

§ 23. Postanowienia § 22 nie mają zastosowania do chowu zwierząt gospodarskich:   

1) utrzymywanych na terenach ogrodów działkowych,   

2) przebywających w zakładach weterynaryjnych, zwierzyńcach, schroniskach dla zwierząt oraz stanowiących 

własność cyrków lub klubów sportowych,   

3) pozostających we władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych 

i ratowniczych,   

4) utrzymywanych w instytucjach, pracowniach i laboratoriach dla celów naukowych, doświadczalnych 

i serologicznych.   

Rozdział 8. 
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.  

§ 24. 1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez 

gryzonie w przypadku ich występowania zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania 

deratyzacji.   

2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają obowiązkową deratyzację miejsc oraz pomieszczeń 

nieruchomości, w szczególności takich, jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, 

zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne i magazyny co najmniej raz w roku.   

3. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać preparatów (trutek) zatwierdzonych przez Ministerstwo 

Zdrowia, o wysokiej skuteczności i relatywnie małej toksyczności dla środowiska naturalnego. Trutkę należy 

wyłożyć w sposób i w ilościach określonych instrukcją umieszczoną na opakowaniu, na terenie nieruchomości 

należy umieścić informację o wyłożeniu trutki.   
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Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe.  

§ 25. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz inne 

obowiązujące w zakresie objętym niniejszym Regulaminem.   

2. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminem uprawniony jest 

przedstawiciel Urzędu Gminy, upoważniony pisemnie przez Wójta Gminy Gołuchów.   

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych niniejszym Regulaminem podlega karze, o której mowa w art. 

10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 

391 z późn. zm.).   

 

  

                                                                                                                          Przewodniczący Rady  

                                                                                                                              /-/ Jan Sobczak 


