
UCHWAŁA NR XX/173/20
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków

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 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzegu, Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków, który określa 
zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie gminy Grodków, w brzmieniu określonym 
w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/114/19 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grodków.

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

 

 

Przewodnicząca Rady

Jadwiga Demska
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Załącznik do uchwały Nr XX/173/20

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 30 września 2020 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY GRODKÓW

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Grodków 
dotyczące:

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz drogach publicznych, 
warunków rozmieszczania tych pojemników i worków, utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

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 przeprowadzenia.

Rozdział 2.
Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

2.1. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie na ich terenie czystości i porządku poprzez:

1) zebranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów do pojemników lub worków przeznaczonych do 
ich gromadzenia;

2) zapewnienie podmiotowi uprawnionemu odbierającemu odpady komunalne dostęp do pojemników, 
worków, kontenerów i zbiorników zgodnie z harmonogramem odbiorów, w sposób niestwarzający 
zagrożenia dla osób trzecich i ich mienia;

3) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach użytku publicznego;

2. Dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia własnego terenu lub 
naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu zgody od właściciela lub 
zarządcy drogi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe właściciel nieruchomości zobowiązany jest zbierać w pojemniku 
o odpowiedniej pojemności w stosunku do wielkości zakresu prowadzonych prac i przekazać podmiotom 
prowadzącym punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub ich odbiór zlecić przedsiębiorstwu 
odbierającemu odpady, na warunkach uzgodnionych między stronami.

4. W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mają obowiązek 
gromadzić w wyznaczonym miejscu w sposób selektywny powstające na terenie nieruchomości, następujące 
odpady komunalne:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;

Id: 024BCBD7-BD57-49B6-BC86-247A77633DED. Podpisany Strona 1



2) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, 
środkach medycznych i truciznach;

3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali - z możliwością umieszczania w pojemniku lub worku 
przeznaczonym do zbierania odpadów z tworzyw sztucznych;

4) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe;

5) bioodpady stanowiące odpady komunalne - przy czym bioodpady mogą być na terenach wiejskich 
zagospodarowane w przydomowych kompostownikach lub w biogazowniach rolniczych, a na terenach 
z zabudową jednorodzinną - w kompostownikach przydomowych;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - wystawione przed posesję w terminie wyznaczonym 
w harmonogramie wywozu odpadów;

7) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z zastrzeżeniem pkt 1 -6.

5. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości uznaje się 
za zachowany w przypadku, gdy odpady komunalne zbierane są w podziale na frakcje, o których mowa w § 
2 ust. 3, gromadzone są w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tych frakcji;

6. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku zbierania odpadów 
komunalnych w sposób selektywny, podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane odpady 
komunalne, sporządza notatkę oraz dokumentację fotograficzną, a następnie powiadamia o tym Burmistrza 
Grodkowa oraz właściciela nieruchomości.

2.2. Wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 3. 1.   W zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkt selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą dostarczyć następujące odpady 
komunalne:

1) przeterminowane leki i chemikalia;

2) sprzęt oświetleniowy oraz zużyte baterie i akumulatory;

3) papier i tektura;

4) szkło;

5) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

8) zużyte opony;

9) bioodpady;

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;

11) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, w tym:

a) resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna,

b) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam,

c) aerozole, pozostałości po domowych środkach dezynfekcji i dezynsekcji,

d) środki ochrony roślin,

e) odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), 
termometry, przełączniki,

f) zużyte kartridże i tonery,

g) przepracowane oleje, itp.
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12) odpady tekstyliów i odzieży;

13) odpady niekwalifikujace 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.

2. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na 
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych.

2.3. Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego

§ 4. 1.   Właściciele nieruchomości mają obowiązek:

1) niezwłocznego uprzątania błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodnika oraz innych części 
nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez zgromadzenie ich na skraju chodnika od strony 
jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej 
zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do sieci kanalizacyjnej;

2) usuwania z dachów i gzymsów sopli lodowych oraz zwisów śniegowych niezwłocznie po ich pojawieniu 
się.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

3. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości 
i porządku tych nieruchomości poprzez wyposażenie miejsc publicznych w odpowiednią liczbę zamocowanych 
na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.

2.4. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się tylko przy użyciu środków 
biodegradowalnych oraz po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) mycia na utwardzonych częściach nieruchomości, do których posiada się tytuł prawny lub za zgodą jej 
właściciela, w sposób wykluczający bezpośrednie przedostawanie się nieczystości ciekłych do zbiorników 
wodnych lub do ziemi;

2) niezanieczyszczania środowiska poprzez odprowadzanie powstających nieczystości ciekłych do kanalizacji 
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, po uprzednim ich przejściu przez odstojnik i separator substancji 
ropopochodnych.

2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te mogą 
powodować zagrożenie dla środowiska. Zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych z wymianą: oleju 
silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1.  Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 1100 l;

2) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 70 l;

3) kontenery o pojemności 1,5 m3 do 34 m3;

4) inne, niewymienione pojemniki do zbierania innych odpadów komunalnych, w tym odpadów 
niebezpiecznych;

5) worki o pojemności od 60 l do 240 l;

6) przydomowe kompostowniki.

2. Pojemniki, kontenery oraz worki powinny mieć odpowiedni kolor i być opatrzone odpowiednim 
napisem, w zależności od ich przeznaczenia:
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1) pojemnik czarny lub grafitowy - do zbierania pozostałości z selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych lub odpadów zmieszanych oraz popiołu, oznaczony napisem „Odpady zmieszane”;

2) pojemnik/worek żółty - do zbierania tworzyw sztucznych i metali oraz opakowań wielomateriałowych, 
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;

3) pojemnik zielony - do zbierania szkła, oznaczony napisem „Szkło”;

4) pojemnik brązowy - do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne, oznaczony napisem 
„Bio”;

5) pojemnik/worek niebieski - do zbierania papieru, oznaczony napisem „Papier”.

3. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości w zabudowie 
jednorodzinnej, do której posiadają tytuł prawny, kompostowania bioodpadów w przydomowych 
kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach 
tlenowych w okresie całego roku zgodnie z przepisami szczególnymi oraz w sposób niepowodujący 
uciążliwości dla terenów przylegających.

4. Miejsca do gromadzenia odpadów muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym oraz 
porządkowym.

5. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie 
o systemie oceny zgodności i wymagania Polskich Norm.

§ 7. 1.  Pojemniki należy utrzymywać w dobrym stanie sanitarnym, technicznym i porządkowym tak, aby 
korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało zagrożenia bądź uciążliwości dla 
środowiska, porządku oraz zdrowia użytkowników.

2. W celu utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, właściciel zapewnia mycie 
i dezynfekcję tych pojemników.

3. W celu utrzymania pojemników w należytym stanie technicznym zabrania się gromadzenia 
w pojemnikach frakcji odpadów, dla których pojemniki nie są przeznaczone.

4. Pojemniki trwale uszkodzone należy niezwłocznie wymieniać na nowe.

5. Pojemniki należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscu wydzielonym, na nawierzchni 
zabezpieczonej przed gromadzeniem się na niej wody i błota, w sposób niepowodujący utrudnień dla 
mieszkańców pozostałych nieruchomości i osób trzecich oraz zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Wystawianie wspólnych pojemników do zbierania odpadów dla dwóch lub więcej nieruchomości 
wymaga powiadomienia Burmistrza Grodkowa i powoduje ponoszenie przez właścicieli nieruchomości 
solidarnej odpowiedzialności za selekcję zbieranych odpadów.

7. Właściciele nieruchomości zabudowanych, na których nie ma możliwości ustawienia pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych, we własnym zakresie pozyskują miejsce spełniające warunki określone 
w ust. 5.

8. Na drogach publicznych minimalna odległość między pojemnikami nie może być mniejsza niż 50 m.

§ 8. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych wynika z iloczynu liczby 
osób korzystających z tych pojemników albo innej podstawy naliczenia i średniej ilości wytwarzanych 
odpadów, o których mowa w § 9 ust. 2 i 3.

§ 9. 1.  Ustalając liczbę i rodzaje pojemników należy kierować się zasadą wstawiania pojemników 
o możliwie dużej pojemności, minimalizując ich liczbę.

2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki 
zapewniające zbiórkę wytworzonych odpadów komunalnych, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów 
komunalnych wytworzonych w ilości 240 l przez jednego mieszkańca lub osobę przebywającą w okresie 
jednego miesiąca.

3. Jeżeli liczba pojemników jest niewystarczająca do zebrania wszystkich odpadów komunalnych należy 
wyposażyć nieruchomość w pojemniki o większej pojemności.
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Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10. 1.  Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, pozostałości z selektywnego 
zbierania odpadów i odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 1 (pojemnik w kolorze czarnym lub 
grafitowym) oraz odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4 (pojemnik w kolorze brązowym), ustala się 
następująco:

1) dla budynków jednorodzinnych:

a) w mieście - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w sołectwach: - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) dla budynków wielolokalowych (powyżej 2 lokali mieszkalnych):

a) w mieście - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

b) w sołectwach:

- nie rzadziej niż raz na tydzień - w okresie od kwietnia do października,

- nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - w okresie od listopada do marca.

2. Częstotliwość wywozu odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 (pojemnik/worek w kolorze 
niebieskim) oraz odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 (pojemnik/worek w kolorze żółtym), ustala się 
następująco:

1) dla budynków jednorodzinnych:

a) w mieście - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

b) w sołectwach - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie;

2) dla budynków wielolokalowych (powyżej 2 lokali mieszkalnych):

a) w mieście - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) w sołectwach - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

3. Częstotliwość wywozu odpadów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 3 (pojemnik w kolorze zielonym), 
ustala się następująco:

1) dla budynków jednorodzinnych:

a) w mieście - nie rzadziej niż raz na osiem tygodni,

b) w sołectwach - nie rzadziej niż raz na osiem tygodni;

2) dla budynków wielolokalowych (powyżej 2 lokali mieszkalnych):

a) w mieście - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

b) w sołectwach - nie rzadziej niż raz na osiem tygodni.

4. Częstotliwość wywozu odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego ustala się nie rzadziej niż dwa razy w roku.

5. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych ustala się nie rzadziej niż raz dziennie lub nie dopuszczając 
do ich przepełnienia.

6. Dopuszcza się usuwanie z terenu nieruchomości odpadów komunalnych:

1) wielkogabarytowych – poprzez przekazywanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub 
zbieranie do pojemników o pojemności 5 – 34 m3 ustawionych w uzgodnionych z odbierającym odpady 
miejscach lub ustawianie na chodnikach nie wcześniej niż w dniu poprzedzającym odbiór, w sposób 
niepowodujący utrudnień w ruchu pieszych;
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2) budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne – poprzez przekazywanie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub zbieranie do pojemników dostarczanych doraźnie w 
porozumieniu z odbierającym odpady komunalne, ustawionych na terenie nieruchomości;

3) przeterminowanych leków – poprzez przekazywanie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych lub przekazywanie do aptek uczestniczących w ich zbieraniu;

4) zużytych baterii i akumulatorów – poprzez przekazywanie do placówek oświatowych, obiektów 
użyteczności publicznej, punktów sprzedaży detalicznej przy zakupie nowych baterii lub Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;

5) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - poprzez przekazywanie do punktów sprzedaży 
detalicznej przy zakupie nowego sprzętu, podmiotowi odbierającemu odpady lub przekazywanie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

7. Dopuszcza się zbieranie bioodpadów stanowiących odpady komunalne na nieruchomości 
w przydomowych kompostownikach.

§ 11. 1.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do pozbywania się odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości zgodnie z harmonogramem wywozu oraz w sposób gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w pojemnikach, a następnie odebranie ich przez podmiot odbierający odpady komunalne.

3. Odpady opakowaniowe przed umieszczeniem w pojemniku należy:

1) pozbawić substancji, która była w nich przechowywana;

2) trwale zgnieść, celem zmniejszenia objętości odpadu.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępniać pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich wystawianie w dniu odbioru poza teren 
nieruchomości, w miejsce łatwo dostępne dla odbierającego odpady.

5. Dopuszcza się, po uzgodnieniu z podmiotem odbierającym odpady komunalne, odbiór odpadów 
zgromadzonych w pojemnikach bezpośrednio z terenu nieruchomości, z miejsc umożliwiających swobodny 
dojazd do nich przez odbierającego odpady.

§ 12. 1.  Właściciele nieruchomości pozbywający się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinni 
dokonywać tej czynności w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do 
gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów zbiorników oczyszczalni przydomowych, 
wynika z instrukcji eksploatacji oczyszczalni przydomowej.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 14. 1.  Gmina Grodków mając na celu minimalizację ilości odpadów kierowanych na składowiska, 
stwarza odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku poprzez podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców w ramach edukacji ekologicznej.

2. Gmina Grodków zobowiązana jest do zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych dla wspólnego użytku

§ 15. 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:
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1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy duże, bądź ras 
uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy oraz w kagańcu;

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 nad nim 
bezpośredniej kontroli.

4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla 
ludzi.

5. Zabronione jest 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.

6. Osoba, z którą przebywa zwierzę na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w szczególności 
takich jak drogi, chodniki, podwórka, parki i inne tereny zielone, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia 
zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę.

7. Odchody zwierząt należy umieszczać w koszach ulicznych, w pojemnikach na zmieszane odpady 
komunalne lub w specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach.

8. Obowiązki określone w ust. 6 i 7 nie dotyczą osób korzystających z pomocy psów asystujących.

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

§ 16. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane 
pod warunkiem przestrzegania zasad określonych w niniejszej uchwale.

2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany do przestrzegania zapisów niniejszego 
regulaminu, a także:

1) zapewnienia gromadzenia i usuwania powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;

2) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;

3) nie dopuszczania do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomościach sąsiednich 
uciążliwości, a w szczególności hałasu i odorów;

4) prowadzenia hodowli wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego;

5) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku, 
na zasadach określonych w § 17.

3. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 
10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 
uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Na terenach ogródków działkowych zabronione jest prowadzenie hodowli stwarzającej uciążliwość dla 
innych użytkowników ogródków działkowych.

5. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej muszą 
być natychmiast usuwane przez właściciela zwierzęcia.

6. Zabrania się:

1) chowu i trzymania zwierząt gospodarskich w rejonie tzw. „starego miasta” (tj. tereny w obrębie ulic 
Szpitalnej, Słowackiego, Kasztanowej);

2) wypuszczania drobiu i inwentarza drobnego poza ogrodzony teren hodowli;

3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na obszarze zwartych terenów, zajętych przez budownictwo 
wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe, hotele, strefy 
przemysłowe.

7. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się hodowlę zwierząt 
gospodarskich, w szczególności drobiu, po spełnieniu następujących warunków:
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1) posiadania budynków inwentarskich lub specjalistycznych systemów otwartych, spełniających odrębne 
przepisy o utrzymaniu zwierząt gospodarskich;

2) ogrodzenia terenu hodowli;

3) odległość minimalna między budynkiem mieszkalnym lub miejscem użyteczności publicznej a:

a) obiektem lub klatką ze zwierzętami nie może być mniejsza niż 12 m,

b) ogrodzeniem hodowli nie może być mniejsza niż 10 m.

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

§ 17. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają nieruchomości zabudowane na całym terenie Gminy, 
szczególnie obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i skoncentrowanego budownictwa 
jednorodzinnego oraz obszary w miejscach najbardziej zagrożonych tj. pomieszczenia produkcyjne, 
gospodarcze, gospodarstwa rolne, magazyny, boksy i altany śmietnikowe.

2. Obowiązkową deratyzację należy przeprowadzić na terenie całej Gminy od 1 do 30 kwietnia i od 1 do 
31 października każdego roku. Obowiązek ten dotyczy Zarządców nieruchomości, a w przypadku ich braku 
innych właścicieli nieruchomości.

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Grodkowa 
określi w drodze zarządzenia, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Brzegu 
podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia.
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